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YyA' YLEISESTI
Tänään on aiheesta, jonka nimilyhenne YVA, sai suunnittelun keväisillä neuvottelupä.ivillä
erilaisia tulkintoja - Ylitsepääsemättömän Vaikea Asia vai Ylimaarai sen Vaivan Aiheuttaja mandollisuus keskustella joka kantilta. Mitään YVAa ei ole vielä virallisesti olemassa ja
on pitkälti omissa käsissämme. On olemassa vain kiistanalainen käytnösovelami
lakiehdotus, josta Hesari kirjoitti tänään, päivämme kunniaksi, lain voimaan tulon myöhästyvän edelleen. Lakiehdotuskin on ollut varsin eläväinen; joka seminaarissa ja koulutustilaisuudessa on ollut uusi versio. Vaiheikkaan lakiehdotuksen lisäksi muutamia soveltavia
kokeiluja on käynnissä.
Olen tässä ottanut täyden vapauden aiheen esittelyyn; tieasioissahan olen vielä maallikko ja
tässä vajaassa vuodessa kertynyt monia ajatuksia, ristiriitaisiakin. Muutaman tie-YVAsa
vuoden takaisista Englannin YVA -kokeiluista jäi vähintäänkin epäluuulo koko asiaa
kohtaan. Myöhemmin olen ymmartanyt, että he olivat silloin täsmälleen samassa tilanteesssa
kuin me nyt ; paljon puhetta eikä käytännön kokemusta lainkaan.

Historiaa
Varsinaisesti ympäri stövaikutusten arviointi lähti käyntiin Yhdysvalloista, jossa menettelyä
alettiin soveltaa liittovaltion hankkeisiin 1970. Myöhemmin useat osavaltiot omaksuivat
prosessin kuten myös Kanada ja lukuisat muut maat: Hollanti, Ranska, Australia, Irlarti,
on jonkinlainen YVA -lainsäädäntö. EräätNorja,Tnsk.ipulaehtyvsämi
kehitysorganisaatiot kuten Maailman Pankki ja USAID (US Agency for International Development) vaativat YVAn soveltamista rahoittamissaan hankkeissa. Euroopan yhteisön jäsenmaille tuli 1988 YVA-direktiivi.
YVAn periaatteiden historiaa
Menettely kehitettiin alunperin korvaamaan hankkeiden kapeaa teknis-taloudellista arviointia. Tavoitteena on järj estelmällisen menettelyn avulla saada päätöksen teko tukevammalle
pohjalle. Alunperin YVAn avulla yritettiin olla mandollisimman objektiivisia; päätavoitteena oli löytää ainoa ja paras vaihtoehto. Tässä yrityksessä unohtuivat arvot, joita on aina
ympäri stöpoliittisissa päätöksissä. Näitä ristiriitoja ei esimerkiksi kustannus-hyöty-analyysi
pysty ratkaisemaan. Eikä sellaista objektiivista tietoa ole olemassa, jolla automaattisesti
saadaan parempia päätöksiä. YVAn luonne on näinä vuosikymmneniä muuttunut absoluuttisen oikean etsinnästä enemmän ristiriitojen yhteensovittamisen neuvotteluprosessiksi.
Kansalaisten osallistumisniandollisuudet ovat laajentuneet. USAssa on kuulemma erityinen
riitaneuvottelijoiden ammattikunta. Kun suunnittelijan ja vastapuolen välistä luottamusta ei
YVA = ympãristövaikurusten arviointi
engi. EIA = Environmental Impact Assessment
ruots. MKB = miljökonsekvensbedömning
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ole, on puhumista turha jatkaa pelkällä yksisuuntaisella väittelyllä. Puhevälien aukojaksi
palkataan riitaneuvottelijalsovittelija. Ehkäpä näin säästyy aikaa ja hermoja? YVAn asema
eri maiden lainsäädännössä, muut erot ja aika ovat muokanneet erilaisia käytäntöjä eri maissa.
YVA ja tielaitos

Ympäristövaikutusten arviointi on kiinteä osa suunnittelua ja päatöksen tekoa. Vaikutusarvioinnit ympäristön osalta käsittävät hankkeen vaikutukset luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisiin ja yhteisöihin. Tielaitoksen käytännössä vaikutusarvioinnissa rinnakkainen
ovat liikenne, talous ja ympäristö. Lisäksi avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu on tärkeä
prosessissa. Ympäristövaikutusten arviointi EI siis ole pelkkää inventointia eikä ko
mikään menetelmä, jota käytetään muun ohessa.
Tielaitos on lähtenyt reippaasti mukaan YVAn soveltamiseen ja kokeilemiseen. Miksiköhän?
• YVA soveltuu hyvin tiehankkeisiin; onko parempaa lopputulosta kuin hyvä
(ja kaunis) mikä palvelee mandollisimman monia ihmisiä ja on heidän tie
hyväksymänsä?
• tulevan lain soveltamisesta kannattaa kehittää omaan toimintaan sopiva ja

käytöelpoina(usktlienohaskeidntl-

tokselle jos yleisesti hyväksytty YVA-käytäntö perustuisi vaikka ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointiin tai johonkin muuhun hankkeeseen, joita
kerran 10 vuodessa)
on1kpl
• sattuneet virheet ovat usein peruuttamattomia; tuhoutunutta arvokasta luonnonaluetta, purettua rakennusta, räjäytettyä kalliota ei saa enää koskaan takasin, vaikka niin myöhemmin haluttaisiin. Yleensä muu elämä - maankäyttö,
yhteisöjen toiminta - joutuu sopeutumaan huonoon tieratkaisuun.
Lakiehdotuksen mukaan tiehankkeista lain piiriin kuuluvat: 2
moottori- ja moottoriliikennetie
• erikseen päätettävät hankkeet, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristöllisiä
vaikutuksia kuten suuret siltahankkeet
2

YVA-lakiehdotuksen hankelistassa on teiden lisäksi paljon muuta: öljynjalostamot,
voimalaitokset, asbestin Iouhinta- ja asbestilaitokset, kemikaaliteollisuus ja kemian
ja kartonkitehtaat, kaivokset, meriväylät, teolisudnvar,gelmjätsu-pari
yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset, padot, tekoaltaat, pohjavedenottamot, maankäytön
muutto (> 200 ha), ydinvoimalatja -reaktorit
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Myös muissa tiehankkeissa järjestelmällisen ja jämäkän ympä.ristövaikutusten arvioinnin
tulisi kuulua suunnitteluun perinteisen liikenteellisen ja taloudellisen arvioinnin rinnalla.
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Pohdittavaa riittää lain eri kohtiin. Tässä muutamia:

Osallistumista
Osallistuminen on tielaitoksen kokeiluissa viety pidemmälle kuin lain kuuleminen ja nähtävillä olo edellyttävät sekä arviointiohjelmasta että arviointiselostuksesta. Erityisesti osallistuvan suunnittelun keskittäminen työn alkuvaiheeseen eli arviointiohjelman laatimiseen on
sillä jossain aikaisemmassa la.kiversiossa kaikilla 3 oli oikeus ilmaista mielipiteensäjärkev,
työn lopputuloksesta eli arviointiselostuksesta. Sekä viranomaisille että kansalaisille tarkoitetun arviointiohjelman tekeminen ymmärrettäväksi, on (ylivoimaisen?) vaikeaa. Intressiryhmien aktivoiminen kuulostaa aluksi ehkä vähän koomiselta, mutta tarkemmin harkittuna
käyttökelpoiselta työtavalta. Epätoivottu päätös on helpompi niellä jos sitä on edeltänyt rehti
yhteistyö. Paikalliset ihmiset ovat usein tärkein ja korvaamaton tietolähde suunnittelijalle.
Yhteys jokaiseen ihmiseen on lähes aina mandotonta, mutta ryhmien edustajat ehkä ovat
tavoitettavissa kohtuullisin kustannuksin. Riskejä tähänkin sisältyy, sillä eräissä kokeiluissa
tielaitoksen väki konsuitteineen on saanut kylän asukkaat ilmiriitoihin keskenään. Tiepiiriläisten on paikalta helppo paeta tilaisuuksien jälkeen. Kyläläiset ehkä sopivat seuraavassa
sukupolvessa.
Osallistumista puhuttaessa tulee usein tunne, että oletetaan tavallisten ihmisten huomioivan
välittävän virkamiehiä paremmin ympäristöstä. Suunnittelun lähtäoletuksena pitäisi ja
kuitenkin olla, että ihmiset saavat olla juuri niin itsekkäitä ja oman edun tavaoittelijoita kuin
haluavat. Suunnittelija kantaa kokonaisvastuun. Suunnittelufilosofiassa jotkut ovat sitä mieltä, että demokraattisella suunnittelulla saadaan keskivertoa, tasapaksua tulosta. Valistunutta
diktaattoria kaivataan silloin tällöin. Viimeisenä kokonaisuuden suunnittelijana Suomessa
mainitaan usein Tapiolan luoja Heikkiv. Hertzen - viimeinen valistunut diktaattori?

Vertailumenetelmista
Lakiehdotuksessa ei mainita mitään vertailumenetelmistä. Tämä lienee ongelmallisinta koko
Ns. yhdistelevissä menetelmissä yritetään päästä yksiselitteiseen parhaaseen homas.
lopputulokseen. Niinpä usein yhdistetään erilaisia, eri aikoina ilmeneviä ja eri intressejä
koskevia vaikutuksia (esim. pistepainot, KHA). Lopputulos voi olla suorastaan vaarallinen.
Esimerkiksi Englannissa opiskellessani teimme harjoitustehtävän pienestä moottoritien pätkästä,
joka liittyy Kanaalitunnelin rakentamiseen. Kaikki ryhmät laskivat erilaisia pistepainoja käyttäen
arvioitansa. Jokainen ryhmä päätyi myös samaan parhaaseen vaihtoehtoon, joka ei edes silmillä
arvioituna tuntunut oikealta (kohde oli niin pieni). Varsinainen epäluulo jäi mieleeni tuosta harjoitustehtävästä. Mikä manipulaation väline, kun oikein 'tieteellisesti' kaikki päätyivät samaan parhaaseen lopputulokseen. Jälkeenpäin vasta olen ymmärtänyt miten sotkimme eri asioita yhteen. Ja kuinka uutta menettely oli sikäläisille virkamiehille ja opettajille.

myöhemmin kaikki ihmiset muutettiin muotoon 'ne, joiden etuihinja oloihin...'
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Erittelevissä menetelmissä päätöksen tekoa varten eritellään vaihtoehtojen edullisuus eri
nä.kökulmista; vaikutuksia ei lasketa yhteen. Päätöksen tekijä joutuu lopulta ratkaisemaan
eri vaihtoehtojen väliltä. Vaihtoehtojen vaikutusten vertailua havainnollistetaan ja tiivistetään usein raporteissa taulukoissa. Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden taulukoissa käytettiin
värejä havainnollistamaan vaikutuksia. Riskinsä tässäkin.
Itse arvioinnissa on monia kysymyksiä, joita pitäisi miettiä tapauskohtaisesti kuten vaikutusalueen rajaus, keskeisten vaikutusten havaitseminen, niiden pysyvyyden, merkittävyyden
arviointi...

0-vaihtoehto
Lakiehdotuksen kohdassa arviointiohjelmasta sanotaan, että "esitetään tarpeellisessa maan n
on hankkeen toteuttamattahanketoumisvhd,jtayenävioh
jättäminen, ellei tällaista vaihtoehtoa erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana".
-vaihtoehto yleensä herättää vilkasta keskustelua eri tilaisuuksissa. Kuitenkin se puoltaa0
paikkaansa jo pelkällä järjellä; onhan mandotonta arvioida vaikutuksia ellei ole perusmitta
-tia
mihin niitä verrataan.

Pomintoja siitä mitä myönteistä YyA saattaisi tuoda?
• turha ja kallis työ jäisi mandollisesti pois kun keskustelu siirtyy hankkeen
alkuvaiheeseen, eikä loppuvaiheeseen (esimerkkinä pääkaupunkiseudun
jatkuvasti lehtien palstoilla olevat hankkeet)
arvot; erilaiset kulttuurikäsitykset
suunnitelmien yhteiskunnallinen hyväksyttävyys lisääntyy
• päätöksen teon pohjaksi tuotetaan laadukkaita, monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti harkittuja suunnitelmia
• tielaitoksen laitoskuva (tiepiirissä hiljattain vieraillut australiainen tieinsinööri
ei oman maansa 10 vuoden YVAn soveltamisesta osannut sanoa muuta
myönteistä kuin että ennen autoritaanseksi ja pahamaineiseksi koetun Australian tielaitoksen maine on kirkastunut huomattavasti)

Poimincoja ongelmista
eri tasojen YVA - yksittäisten tiekohteiden yhteydessä usein puhutaan liikennepolitiikasta, vaikka nykyisessä sektoroituneessa suunnittelussa ei siinä
vaiheessa voi vaikuttaa liikennemuotoihin (liikennepoliittinen YyA?)
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tehdäänkä selvityksiä vain selvitysten vuoksi?
• matkitaanko muiden maiden käytäntöjä sokeasti, vaikka samoja ongelmia
meillä ei ole?
• nykyinen suunnittelukäytäntö on hierarkinen
tään vaan tehdään

tieyjnvaihednjälke inäkyselämi-

YVAn periaate on enemmän palloa muistuttava, kyselevä ja palautuva
miten nämä sitten käytännössä toimivat yhdessä?
valtakysymykset; onko YVA vain väline vallan uudelleen organisoinnissa?
• lätsähtääkö koko homma omaan mandottomuuteensa? (näitä esimerkkejähän
on
viime vuosikym meniltä; lähidemokratia, yritysdemokratia jne)

tai jääkö laki vain pelkäksi laiksi?
Ehkä YVA on kokonaisuudessaan jonkinlainen suomalaisen yhteiskunnan kypsyysmittari
siirtyä jo historiammekin perusteella syvään juurtuneesta ylhäältä ohjatusta määräämisestä
demokraattisempaan elämän menoon. Sana usko vilahtaa usein YVAn esittelyissä; kuka
uskoo YVAan, kuka ei. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään uskonto vaan jäijestelmällinen
työmenettely. Sitoutumis-sanaan käytetään toisinaan kuvaamaan sitä yrittämistä jos YVAa

soveltanmukirontmelsä.

Miten eteenpäin Turun tiepiirissä?
Oman käytännön kokemuksen saamiseksi kokeiluja pitäisi saada käyntiin mieluiten tänään.
Kokeiluhankkeiden tulisi olla pienehköjä, omana työnä tehtäviä; näin alkajaisiksi tavoitteet
YVAn soveltamisesta voivat olla sisäinen oppiminen ja hyötyminen. Useat YVAan liittyvät
ovat tuttuja nykyisestä suunnittelukäytännöstä; jäiestelmäIlisyys vain puuttuu. Suurissa asit
konsulttihankkeissa YVAa sovellettiin osittain Parainen-Nauvo kiinteään yhteyteen ja
Turku-Helsinki moottoritien yleissuunnitelmaan välillälakiehdotusnm elyä
Muurla-Lahnajärvi. Omissa pienemmissä hankkeissa ympäristöasiat niin sidoksissa muuhun
suunnitteluun, että erityisen ympäri stökonsultin paikkaaminen lienee turhaa. Nämä hoidettaisiin omana työnä; ainoastaan mandollissa inventoinneissa käytettäisiin konsultteja esim.
yliopiston opiskelijoitaapuna. Oman tiedon ja kokemuksen lisääminen YVAssa on tärkeää
myös konsulttihankkeiden vetämistä varten, sillä YVA on uutta myös konsulteille. Kuten
myös kaikille muille viranomaisille. Nyt on vielä mainio tilaisuus lähteä kehittämään omaa
työtapaa - muutaman vuoden kuluttua joku voi jo sanoa, että aina on tehty näin.
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Kokemuksia muista maista
Anders Jansson kertoo tästä aiheesta varmasti tuoreimmat kuulumiset. Periaatteessa eri maat
tuntuvat kaikki edenneenyrityksen ja erehdyksenkautta. Jostain alotettiin ja silloiset
tärkeät asiat muuttuivat vakiintuneeksi käytännöksi ja uudet asiat nousivat tärkeiksi. Eräässä
englantilaisessa lehdessä oli arvio YVAn onnistumisesta n. 5 vuoden kokemuksen jälkeen.
mukaan
Sen
• 70 % selvityksistä on konsuittien tekemiä
• 40 % selvityksistä on epätyydyttäviä
syitä ovat: objektiivisuuden puute, vaihtoehtojen käsittely, vaikutusten laajuuden ja merkittävyyden arvionti

80 % arvioinneista on puolueellisia

HenginS.ariomat, perjantaina 5. helmikuuta 1993

KOTIMAA
Moottoriteiden ympäristöhaitat punnitaan ennen rakentamispäätöstä
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Ympäristövaikutusten
arviointilaki siirtyy
JARKKO JOKELAINEN
Helsingin Sanomat

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-laki myöhästyy entisestään.
Lakiehdotusta käsiteltiin valtioneuvostossa ensimmäisen kerran 13. toukokuuta, ja käsittely
jatkuu edelleen. Ympäristöminis
ylitarkastaja Panu Kontion-teno
mukaan eduskunta päässee käsittelemään lakia vasta syksyllä.
Kontio arvioi, että laki tulee
käyttöön joko loppuvuodesta tai
vuoden
1994 alussa.
Alkuperäisen suunnitelman
mukaan laki olisi tullut voimaan
kuluvan vuoden alussa. Ehdotuksen herättämät poliittiset ristini
hallituksen ympäristöpoliitti --dat

sessa ministeriryhmässä lykkäsi - siirtyminen on osaltaan hidastavät lain käsittelyä.
nut lain säätämistä Smessa.
Suomi on YVA-lain suhteen kun aikataulupakkoa ei o4e lbi.
jälkijunassa.
Suomessa arviointia sowdle"Pohjoismaista Suomi on vii- taan hankkeisiin, joilla saafla
meinen maa, jossa lakia ei ole olla merkittäviä ympärstÖa&uvielä hyväksytty. Islanti hyväksyi tuksia. Lain mukana tu1essa
juuri pari viikkoa sitten. lain asetuksessa tällaisia hankkeita
Muut ovat tehneet sen jo aikai- ovat esimerkiksi voimalat, ö1ynsemmin. Tosin Islannin siirtymä- jalostamot, kaivokset, suuret kaaaika kestää aina kesään 1994. topaikat, moottoritiet ja jäteveEhkämeinds", sien puhdistuslaitokset. Arviolntoivoo Kontio.
- tia saatetaan soveltaa myös aseYVA-laki liittyy Euroopan ta- tuksessa määrittelemättömiin
lousalueen ja Yhdistyneiden kan- kohteisiin, jos esimerkiksi luonsakuntien tekemään yleissopi- nonsuojelu- tai asutusalue on
mukseen. Sopimuksen mukaan suunniteltavan hankkeen lähellä.
"Arviointijärjestelmä on työkarakennushankkeiden ympäristövaikutukset täytyy arvioida, jos lu, joka puree pienestä suureen
vaikutselo nra- hankkeeseen. Pienissä kohteissa
arvioita voidaan tehdä tarpeen
jojen ulkopuolelle.
Eta-sopimuksen voimaantulon mukaan", painottaa Kontio.
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Turun tiepiirin yva-paiva
TIELAITOKSEN YVA-OHJEET

Tielaitoksen yya -ohjeita tarkastellaan tässä käännetyssä j" estyksessä:
miten niitä aiotaan kehittää, sitten miten niitä tänään sovelletaan, ensi
sitten mitkä ne ovat ja lopuksi miksi ja miten niitä on tehty. Tämän
järjestyksen tavoitteena on painottaa, että ohje on juuri sen arvoinen
kuin se kehitys ja käytäntö, joka sen avulla syntyy.
1

Miten kehitämme ympäristövaikutusten arviointimenettelyä?
Kun yya-laki astuu voimaan, tarvitaan varmasti asiakirja, johon kirjataan lain, asetuksen ja siitä johtuvan tielain muutoksen, mandollisesti
rakennuslain muutoksen, vaikutukset tiensuunnitteluprosessiin. Olemme myös tänä aikana tarkastelleet mitä ymparistovaikutusten arviointi
merkitsee tienpidon ohjelmien kannalta. Tarveselvitystä koskevat
käsitykset ovat ehtineet kehittyä aiemmasta. 'Prosessikaavioita on
On jo nähtävissä, että lait ja pykälät eivät tuo mukanaan kovin paljon
uutta tai lisää siihen toimintatapaan, mikä meillä on jo tiepoliittisesta
päätöksentekoprosessista johtuvan vaiheittaisen suunnittelujärjestelmän
myötä ehtinyt kehittyä. Nämä muutokset ovat otsikoissa, lähetyksemme
vastaanottajissa ja tiettyjen käsittelyvaiheiden järjestyksessä.
Tärkeimpiä kehittämistehtäviä on menettelyn sisällön ja toteuttamistavan kehittäminen. Kehittämistarpeita on mm.
tavoiteasettelussa; sen saattaminen todelliseksi, julkisen
keskustelun kohteena olevaksi tapahtumaksi, jonka kautta
sovitaan hankkeeseen ja sen suunnitteluun kohdistuvista
konkreettisista tavoitteista (sen sijaan että kirjoitetaan
paperille yleisiä lausumia hyvistä asioista).
arviointimenettelyn ohjelmoinnissa; ohjelman muokkaaminen vastaamaan todella hankkeen kokoa, tyyppiä ja ympäristöä, ohjelman selkeys ja ymmärrettävyys, eri osapuolten
huomioon ottaminen, ohjelman sitovuus, olennaisten näkökohtien esillenostaminen.
vaihtoehdoissa; etenkin vaihtoehdot Oja 0+ herättävät paljon
epätietoisuutta. Ei esimerkiksi olla tietoisia siitä, että tähän
menettelyyn kuuluu aina se vaihtoehto, ettei hanketta toteuteta - toisaalta siksi, koska kaiken maailman hankepäätöksistä ja toimeksiannoista huolimatta näin usein käy,
mutta toisaalta siksi että muuten ei ole mitään järjellistä
vertailuperustaa, kun arvioidaan mitkä mandolliset muutokset ovat hankkeen seurausta, mitkä ei.

tarpenjmukis.
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"Vähimmän mandollisen muutoksen" vaihtoehto, joka usein
yhtä kuin nykyisen yhteyden parantamisen vaihtoehto, on
usein tutkimatta, tai viitataan johonkin erilliseen vai- jä
heittaisen rakentamisen selvitykseen. Näistä vaihtoehdoista
yleensä vaikeaa saada muiden vaihtoehtojen kanssa on
samanarvoista tietoa.
vaikutusten arvioinnissa; arviointi- ja ennustemenetelmam
ovat aika karkeita ja joskus mielivaltaisiakin. Jälkikä--me
teen ei ole helppo mennä sanomaan, onko tietty vaikutus
toteutunut enustetulla tavalla tai tietyn haitan torjunta
onnistunut niin kuin piti, jos ennusteen perusteet, tekotapa
ovat yhtä epäselviä. Yleisö suhtautuu kriittisesti jatulos
liikenne-ennusteisiimme, mutta emme vielä osaa tehdä
riittävän selväksi, mikä osa hankkeen mitoituksesta - vaikkapa kaistamäärästä - perustuu nykytilan tarpeeseen ja
täysin päästö- ja meluermusteitamme, vaikka niiden pohjana
on
sama epäilyttävä liikenteen kasvuennuste...
yhteistyössä ja osallistuniisessa; viime kolmen vuoden aikana olen ollut näkevinäni sen muutoksen, että kuri vuonna 90

mikävaltnsuproeih.Ylöskmen

ihmsetylnäkovam"iest,oaluv
vuorovaikutteisesta suunnittelusta" kulissiksi, jonkaja
takana tielaitos jatkaa niin kuin ennekin, eli miten lystää,
tänä päivänä aika moni ottaa meidän pyrkimyksemnie
avoimuuteenja yhteistyöhön tosissaan. Annetaan tunnustusta siitä, että haluamme ja osaamme kertoa paljon paremmin,
mitä olemme tekemässä, ja annamme ihmisille tilaisuuden
kertoa, mitä mieltä he siitä ovat. Mutta vielä ei olla vakuuttuneita siitä, että tällä tiedonvaihdolla olisi vaikutuksia
siihen, mitä me loppujen lopuksi teemme. Siirtyminen tietojen vaihdosta neuvottelevaan suunnitteluun tulee olemaan
pitkä ja vaikea askel.
-

arviointiselostuksen laadinnassa; EY:ssä on todettu, että
harjoittelu kestää pari kolme vuotta, ennen kuin tulokset
alkavat olla hyväksyttävia.
seurannan järjestämisessä; vaikutuksia pitää myös seurata
arviointien paikkansapitävyyttä testata. Sitä tehdään ja
vielä vain hyvin harvassa tapauksessa.

Tätä kaikkea kehittämistä, ja muuta varmastikin eteen tulevaa, ei voida
tehdä vain jonkin ohjeen tarkistetulla painoksella, joskin sekin on
jää, mitä kehittämistä tielaitos yleensä ja tiepiirittarpen.Nähvksi
on tietenkin siitä yksi osa, kuten eriksntvä.Tmyapi
jokainen hanke, jonka suunnittelu nyt on käynnissä tai alkamassa.
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Arviointimenettelyn tilanne
Arviointimenettelyä koskevan lain tilanteesta on puhuttu aiemmin.
Tielaitoksessa tilanne on muodollisesti se, että johtokunnan päätös arviointimenettelyn käyttöön otosta vuoden 1992 loppuun mennessä on
hankkeiden suunnittelua koskevilla päätöksilä.
Meillä on runsas puoli tusinaa kokeilu.hanketta, joissa alustavasti
sovelletaan ehdotetun lain menettelyjä. Lisäksi on kolmisenkymmentä
hanketta, joissa arviointimenettelyä sovelletaan ilman suoraa kytkentää
tulevaan lakiin, ja epälukuinen määrä hankkeita, joissa ympäristövaikutuksia selvitetään ilman varsinaista arviointimenettelyä.
Sanon epälukuinen, koska en itse tiedä, paljonko niitä on. Puhuisin
tässä tukevammalla pohjalla, jos tietäisin...
Kokeilahankkeista on tehty yksi, kurssikirjallisuudessa mainittu yhteenveto, ja toinen on tekeillä. Tähänastiset tulokset ovat melko myönteiset,
eli
kokeilu on tuonut hyödyllistä tietoa arviointimenettelyn
kehittämiseen. Useat tiensuunnittelijat ja muut osapuolet
ovat kokeilun muodossa käyneet läpi yvan tiivistetyn hanoituskurssin, täydentämään niitä peruskursseja,joita aiemmin
on
järjestetty.
Kuten kaikissa kokeiluissa, tilanteen arvioinnissa parnot
puutteet ja ongelmat. Tämä ei saa hämarta ä sitä, että-tuva
tiensuunnittelun järjestelmien muuttamiseen on ryhdytty
tosissaan ja että tuloksia on jo näkyvissä.
Laitoksemme tuotantokoneisto" on laaja ja melko hyvin
järjestäytynyt. Se merkitsee, että kunhan tiettyyn asiaan
ryhdytään, se etenee nopeasti ja voimallisesti. Lakiehdotus
julkaistiin keväällä 1992, tielaitoksen asianomainen ohje
meni painoon elokuussa ja ehdotukseen sekä ohjeeseen
nojautuvat ensimmäiset arviointiselostukset valmistunevat
tänä keväänä.
Silti on syytä muistaa, että nopeus ei aina ole pelkästään
hyväksi. Harkinta saattaa jäädä tien varteen. Kun tämän
menettelyn käyttöön oton ensimmäisen vaiheen, ja ympäristövaikutusten selvittämisen ehkä kolmannen -neljännen
vaiheen, työt alkavat valmistua, on tärkeää pysähtyä pohtimaan mitä me teemme, miksi sen teemme ja miten sen

tem.

toeuskäainmohjevlstuiaäeprn
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Tällä hetkellä meneillään olevista kehityskuluista on syytä mainita
hankkeiden jäsentäminen arviointimenettelyn kannalta. Lakihan tulee
koskemaan vain niitä hankkeita, joiden arvioidut ympäristövaikutukset
ovat suurimmat. Muiden hankkeiden ympäristönäkökohtien kehittäminen on kokonaan omien järjestelyjemme varassa. Parhaillaan olemme
ehkä tekemässä jakoa kahteen, ts. olemme jo laskeskefleet, mitkä
hankkeet tulevat lain kohteiksi ja toisaalta meillä on kehittynyt paikallisten hankkeiden arviointimenettely ja ryhdymme sitä soveltamaan.
Väliin jäävät seudulliset hankkeet, jotka eivät tule lain alaisiksi, mutta
joissa sovelletaan vastaavaa menettelyä 'omana työnä'. Kokeiluinme
palvelevat itse asiassa myös tämän ryhmän kehittelyä, emmehän me
lainnytkä voimaslek.Mutn,eävas
tulavoimn,e ltkäymnprisöhetymä
loppuun keskustelut siitä, minkälainen hanke kuuluu mihinkä näistä
ryhmistä. Jonkin tietyn hankkeen osalta asian ratkaissee sitten ympäristöministeriö lääninhallituksen esityksestä.
Toinen vielä yksilöimäthn ryhmä on milloin ympäristövaikutuksia
arvioidaan niin pieniksi, ettei mistään menettelystä ole tarpeen puhua.
itse käyttänyt esimerkkinä paikallistien laituria, mutta en oleOlen
aivan varma.
Tämäkin asia seijennee aikaa myöten, ts. kun meillä on tarpeeksi
kokemuksia paikallisten hankkeiden menettelystä ja ehkä näemme, että
"alaspäin" ei ole mitään selvää rajaa, menettely vain yksinkertaistuu
varrella.
matkn
Käytännön kebityskulku on projektinvetäjienja konsuittien kouliintuminen menettelyn käyttöön. Tuntuu siltä, että tässä on vielä aika suuria
vaihteluja, mutta samalla, että tietty 'perusmalli" on löytymässä.
on vain se, että tätä perusmallia ovat todellisuudessa Vaikeutn
mukana etsimässä vain aivan muutama ihminen, mikä varmasti hidastaa erilaisten vathtoehtoisten teko- ja ilmaisutapojen mukaan saamista
testaamista.
ja
Kun esimerkiksi voi sanoa, että meillä on jo arviointiohjelmasta malli
'Hailuoto", jonka tyyliä useimmat tuntuvat noudattavan, on samalla
todettava että sitä mallia, vaika se täyttää ehdotetun asetuksen vaatimukset, on eri yhteyksissä sanottu vaikeaselkoiseksi, byrokraattiseksi ja
nimeoayv rtmisenkalh .
Itse selvityksissä näkyy vielä se, että eri tekijöiden työt ovat kovin
ja tutkijat aika kaukana suunnittelijoista. Yhteenko eriläntosa
suunnitteluun mukaan saaminen on työn takana.
-koaminej
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Tielaitoksen ohjeet

Vuonna 1992 ilmestynyt Ympäristövaikutusten arviointimenettely
tiehankkeiden suunnittelussa" on jonkinlainen kokoava ohje siitä, miten
menettelyä sovitetaan hankkeen suunnitteluun. Se on julkaistu "muu
ohjaus-otsakkeella, millä painotetaan, ettei se ole määräyksen tai
sitovanhje ,rviontmelykhäisnve.
Usein viitataan tähän ohjeeseen, kun perustellaan tietyn toimintatavan
valintaa, mutta on muistettava, että sillä perustelulla on hyvin rajallinen vakuuttavuuden aste. Ohjeen tarkka lukija huomaa montakin
kohtaa, jossa sen tekijä on ollut epävarma tai epätietoinen siitä, miten
oikein olisi toimittava.
On aina parempi poiketa ohjeesta, ja tehdä hankkeen ja siinä tielaitok
kanssa yhteistyössä toimivien osapuolten kannalta tarkoituksenmu--sen
kainen ratkaisu, kuin noudattaa ohjetta, jos se haittaa hanketta.
Ohjeen eri osia ovat arviointimenettelyn esittely, tiehankkeen ympäristövaikutusten lyhyt tarkastelu, tiehankkeen arvioinnin pääpiirteiden
läpikäynti ja eri vaiheiden tarkempi tarkastelu. Soveltaminen on syytä
tehdä samassa järjestyksessä, eli tärkeintä on menettelyn periaatteiden
arvioinnin pääpiirteiden noudattaminen, yksittäisten vaiheiden ja
kuvauksista moni on jo nyt ehtinyt vanheta jonkin verran. Ohjeessa
lähdetään siitä, että arviointimenettelyn pääpaino on yleissuunnittelun
on moni hanke, jossa ympäristön ensimävah,ut
kannalta olennaiset ratkaisut on jo tehty, kun yleissuunnittelu alkaa.
Silloin pääpaino laitetaan sinne, minne se kuuluukin.
Ohjeessa on erinäisiä tarkistuslistoja - vaikutusten ryhmittely, hankkeiden ryhmittely, ympäristön kannalta keskeiset päätökset, aikaisemmin
valmistuneen suunnitelman tarkastelu, arviointimenettelyn kehittämisnäkökohtia - joita kannattaa pitää mielessä.
Lisää tarkistuslistoja löytyy kandesta muusta ohjeesta, jotka ovat
tahtoneet jäädä hieman syrjään, mutta jotka voivat olla hyvinkin hyödyllisiä:
Tie ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle,
ilmestyi 1991, ja siinä on sekä laajempi vaikutusten listaus
että erityisesti tavoitteisiin liittyvää pohdintaa
Ympäristhtiedot ja tietolähteet tiensuunnittelussa -ohje ilmestyi myös 1991; siinä sekä vaikutuksia että niiden selvittämiseen tarvittavaa materiaalia ja mistä sitä saa on käsitelty
melko perusteellisesti.
Lisäksi on eri vaikutuksiin ja tarkasteluihin liittyviä selvityksiä aika
suuri määrä.
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En usko kenenkään viitsivän lukea koko satsin läpi, mutta se on hyvä
olla jossain selän takana, jotta sieltä voi poimia esim. mitä tärinästä
tiedetään, miten lähdetään tutkailemaan sosioekonomisia vaikutuksia
tai
miten seurantajärjestelyjä rakennellaan.
Selvitys paikallisten hankkeiden arvioinnista, jota tänään käsitellään
tarkemmin, ei ole ohje. On mandollista, ettei aiotakaan ohjeistaa tta
asiaa, joka on niin suuressa määrin itse hankkeesta ja sen ympäristöstä
riippuvaista. Mutta selvitys on hyvin hyödyllinen opas sille, joka pohtii
miten hankkeessaan edetä, ja tarkoituksena on kehittää tällaista opasmateriaalia edellenkin.
4

Tarvitsemmeko ohjeita?
Vanhastaan tielaitoksessa on ollut voimassa suuri määrä sitovia normeja ja standardeja. Niistä on varmaan ollut hyötyä luotaessa maahamme
yhtenäistä yleisten teiden verkkoa. Monesta asiasta on vieläkin paras
on olemassa normi, jota noudatetaan, tai josta poik- sopiaten,ä
keaminen pitää erikseen perustella - ajatelkaamme vaikkapa työselityksiä tai kaistaleveyksiä.
Mutta ympäristöasioissa, ja oikeastaan kaikissa niissä asioissa, joissa
liikutaan vahvasti tielaitoksen 'oman' kentän, eli hieman yksinkertaistaen tietekniikan, ulkopuolella, laitoksen standardin merkitys alkaa olla
aika ongelmallinen. Olemme jo nähneet, että standardeillanime olemme
myötävaikuttaneet monen kirkonkylän omaleimaisuuden tuhoon.
Yya-ohjeiden laadintaan lähtiessämme pohdimme tosiaan aika pitkään,
missä määrin laisinkaan kannattaa puhua ohjeista. Tietysti lain noudattamisen tulkinnalle on hyvä löytyä ohje - niin yvalainkin. Mutta tällaisen ohjeen merkitys ei ole, että tielaitos voisi sillä määrätä, miten
yvalakia toteutetaan, vaan se, että ohjetta noudatettaessa voidaan
suoraan kertoa muillekin, mistä se tulee, miksi se näin on, ja että muilla
paljon paremmat edellytykset verrata näitä perusteita omiin näke- on
myksiinsä siitä, miten asioiden tulisi olla.
Ympäristönäkökohdat ovat niin paljon kiinni juuri siitä, mistä hankkeesta ja mistä ympäristöstä oikeastaan on kyse, että on erittäin vaikeaa
antaa niille mitään yleispätevää ohjetta, joka samalla olisi juuri siihen
käytäntöön sopiva. Ei voida sanoa, minkälainen olisi tie, joka aina sopii
maisemaan. Ei ole todennäköistä, että melueste olisi aina hyvä tapa
torjua melua. Joka lintudaji ei tule samalla tavalla liikenteen kanssa
toimeen. Jokainen metsäsaareke ei kehity samanlaiseksi, vaikka siinä
nyt olisi samoja puita kuin muuallakin.
Jokainen ohje uhkaa rajata pois enenmmän hyviä vaihtoehtoja kuin
huonoja, jo koska luetteloita ei viitsi kirjoittaa - eikä lukea - kuinka
pitkinä tahansa.
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Sananpalvoja tarttuu ohjeen puolipisteeseenkin hakiessaan syitä olla
muuttamatta omia ennakkokäsityksiaan tai -luulojaan. Ohjeen tekijän
huolimatthmuus tai tietämättömyys leviää vihreän kannen voimalla
laajalle.
Kun vielä on kyse kentästä, joka kehittyy niin nopeasti kuin tämä,
jokainen ohje onjulkaisuhetkelläkin vähän vanha. Siten esimerkiksi Tie
ympäristö-yleisohjeessa kuvailtu yvamenettely ei enää täytä niitä ja
ehtoja, jotka on kuvattu Ympäristövaikutusten arviointimenettely
tiehankkeiden suunnittelussa-ohjeessa, eikä se ohje vuorostaan enää
kaikilta osiltaan ole esim. tämänhetkisen lakiehdotuksen mukainen.
Vuosien 1991-92 vaihteessa ilmestyi melko nopeassa tandissa kolme
perakkaista versiota yleisten teiden melu- ja pohjavesikysymysten
jaselvitäm,ukainerospltkviaes
asia kehittyi. Ja etteikö vain, tieprnulosav mkte
ja kysyi, mikä niistä sitten on voimassa, kun niissä onetäjokusi
tälaiseroj.Lhdukani,etsämk"olvia',
kun eivät ole edes ohjeitakaan, mutta että viimeisin olisi kyllä hyödylli
-sin,
jos sitä pyrkisi seuraamaan...
Siksi teemme monta selvitystä, mutta vähän ohjeita. Käyttämällä
käsitettä 'opas" pyrimme löytämään välimuodon, jolla selvästi tarkoitetaan että mennään johonkin suuntaan, mutta marssijärj estys olisi
mandollisimman vapaa.
Pyrimme myös ankkuroimaan opastustamme lujasti siihen, mitä tiepiirit
kaikki muut mukana olevat osapuolet tekevät ja ajattelevat, ennemin ja
kuin teoreettisiin malleihin siitä, mitä olisi hyvä ajatella ja tehdä.
Kierrätämme aiheitamme laajasti, ja elämme niistä saatujen kommenttien, reaktioiden ja ehdotusten varassa. Joskus perustetaan vartavasten
yhteisiä työryhmiä, joskus yhteinen työ on epävirallisempaa. Se voi olla
sitäkin, että koneessani vaihtuu muutama lause, kun joku soittaa
kysyakseen, mitä oikeastaan tarkoitan sanoa.
"Ohjeen laadinta" ei itse asiassa paljoa poikkea minkä tahansa hankkeen tekemisestä; samalla tavalla siinä edetään vaiheittain ja osin
hakuammuntaa harrastaen, eri osapuolten kannat selvitellen ja sovitel
Mikä muuten tuo mieleen sen, että tällaisenkin työn ympäristövai--len.
kutuksia on arvoitava. Tämä ei ole uusi asia, vaaditaanhan lakiesityksistäkin nykyään arviointia. Emme vain vielä oikein tiedä, miten sen
on, että jonkin yya-ohjeen ympäristövaikutus tekism.Avanr
arvioinnissa ei saa langeta siihen loukkuun, että olettaa ohjeen-ten
ilman muuta olevan ympäristön kannalta hyvä ja muuttavan kaikkia
maailman asioita paremmaksi. Ei tiehankkeenkaan.

YmprIstÖvaIkutusten

hankJeissa

YM PARIsTOvAI KUTUSTEN ARVKN ERI HNKKEISSA

HANKKEET, JOILLA ON MERKITTÄVIÄ LAAJA-ALAISIA
YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSIA
Ehdotetun lain 41 ja asetuksen 6
Nimetyt hankkeet, lain mukainen menettely
Ehdotetun lain 42 ja asetuksen 7
Yhteysviranomaisen päätöksellä, lain mukainen
menettely (mandollisesti YM:n päätös)
HANKKEET, JOIDEN VAIKUTUKSET OVAT SEUDULLISIA:

Tielaitoksen päätöksellä, sovellettu menettely
(tarvittaessa yhteysviranomaisen tai YM:n lausunto
siitä, ettei lain mukaista menettelyä edellytetä)
HANKKEET, JOILLA ON PAIKALLISIA VAIKUTUKSIA:
Tiepiirin päätöksellä, yksinkertaistettu menettely
HANKKEET, JOILLA ON VÄHÄISIÄ VAIKUTUKSIA:
Ei arviointimenettelyä; esille tulevat vaikutukset
selvitetään
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TIENSUUNNITTELUN
VAIHEET

YMPARISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIVAIHEET

Tienpidon ohlelmat
Tieverkkosuunnjtelmaf

_________ (Ohjelma— ja verkkotason
vaik utusarvioinnjf)

Esisuunnittelu
Tarveselvitys
HANKEPAATÖS

FH

Hankkeen vireille
tulo
PAATOS MENETTELYST

Yleissuun nittelun

I vaihe

AR VIOINT 10 H J EL MA
ksiffelyOhjelman
Ymparistevoikutusten
selvitfeminen la

arviointi

ARVIOINTISELOSTIJS

Selostukn
kasitfely

Pd etOs

viimeistelystö

Selostuksen mandollinen teydenteminen

Lopullisen
yle is s u u n nit el ma n
laadinta

huomioon
_______________________
NPDPAATOS

Tiesuunnitelma
VAHVISTAMINEN

I

r------

----

Rakennussuunnitelma
KAYTTO JA

KUNNOSSAPITO

I

.J SEURANTA
I

Ympåristövaikutusten wv1, kokeilu tiohankkessa
ARVIOINTIOHJELMANSiSAiiÖ

Perustiedot
Hanke, sen alullepano ja vaihtoehdot
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen toteuttamisen edellyttämät
suunnitelmat, luvat ja päätökset
Laaditut selvitykset
Vaikutusten selvittäminen, ehdotetut
selvitykset, vaikutusten tarkastelualueet
Ratkaisuehdotuksen tekotapa, tulevat
vaiheet
Yhteistyö ja tiedotus, intressiryhmät
Aikataulu
Seuranta

Ympäristövalkutusten aIteLyte9jen,haeLssa
.-

- TIEHANKKEIDEN YMPARISTÖVMK1JUSi1iEN JÄSENTELY.MALLI

VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN
Vaikutukset luonnonvaroihin
Vaikutukset maankamaraan
Vaikutukset vesioloihin
Vaikutukset pienilmastoon ja ilmakehään
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön

Vaikutsem n

VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN
JA
MAANKÄYTTÖÖN
Vaikutukset yhdyskunnan toimintoihin ja aluerakenteeseen
Vaikutukset rakennettu un ympäristöön, maankäyttöön
jatmkuvn
Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen
SOSIOEKONOMISET VAIKUTUKSET
Vaikutukset yhteisöön
Vaikutukset ihmisten hyvinvointlin
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Ympäristövajkutusten

MENETTELYN TILANNE
*

*
*

*
*
->

lakiehdotus 22.4.93, ei vielä hallituksessa

TIEL/jk päätös menettelyn käyttöön otosta
1992 toteutettu
7-8 hanketta, joissa kokeillaan lakiehdotuksen
järjestelyjä
-> "Kokeilu tiehankkeissa I", Il
20-30 hanketta, joissa menettelyä käytetään
n hanketta, joissa ympäristaselvityksia

hankkeiden ryhmittely laajat/seuduglj

paikallisetjvähäjset ympäristövaikutukset
->

projek'tinvetajien ja konsufttien kouliintuminen

->

tutkijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyö?

Ympá11stÖvaIkutuen arvlolntlmenettely tielaltoksen hankkessa

AIKAJSEMM IN VALMISTUNEEN SUUNNITELMAN TARKISTIJSLISTA

YMPÄRISTÖ VAIKUTtJSTEN ARVIOINTIA:
Voiko hanke vaarantaa herkkää tai erityisen tärkeää ympäristöä:
suojelat, hmien
alueet
tärkeät pohjavesialueet
kasvien tai eläinten kannalta tärkeät alueet
kultrihsojae
arvokkaat alueet
paikkakunnalle tärkeät rakennusryhmät.
Voiko hanke haitata maisemaa tai taajamakuvaa?

Muuttaako hanke ratkaisevasti alue- tai taajamarakennefla?

SUUNNITELMAN ARVIOINTIA:
Onko suunnittelu aiheuttanut merkittäviä ristiriitoja?
Oliko suunnittelussa ympäristön tai maankäytön asiantuntijaa ja

onkäitysm elvunitmas?

Onko suunnitelmassa tietoja siitä, että hankkeesta aiheutuisi ympäristölle haittoja ja onko silloin niiden torjuntaa tai lieventämistä
suunniteltu?
Ovatko tekniset ratkaisut (linjaus, tasaus, poikkileikkaus, liittymät)
turvalis
ja ympäristöön sopivia?
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YNÖWku*US1JeIi aiil1PaU*

eLaen tt*ke(ssa

YMPÄRISTÖN KANNALTA KESKEtSÄ PAATÖ4KSIA

*

Päätös siitä, onko arviointimenettelyyn tarve ryhtyä

*

Päätös osallistumisen ja yhteistyön laajuudesta

*

Päätös siitä, mitä vaikutuksia ei tarvitse arvioida

*

Hankkeen kannalta ehdottomien rajoitusten määrittely
(ei-alueet)

*

Hankkeen tärkeimpien tavoitteiden asettaminen

*

Vaihtoehtojen perusteiden määrittely

*

Päätös siitä, voidaanko tietty vaikutus hyväksyä

*

Päätös siitä, minkälaiset arvioinnissa esille tulleet
seikat voivat estää hankkeen toteuttamisen
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Ympäristävaikutusten arviointimenettely

MENETTELYN KEHITTAMISTARPErTA
*
*
*
*
*
*
*
*

tarkistaminen lain ja prosessin
kehityksen mukaan
tavoitteiden asettaminen
ohjelmointi
vaihtoehdot
vaikutusten arviointi
yhteistyö ja osallistuminen
arviointiselostuksen laadinta

seurannan järjestäminen

Ympäristôvaikutueten arviointi, kokeilu t4hankj.su

TARKASTELLUT HANKKEET, VAIHE I

Hailuoto, tarveselvitys / knteä yhteys
arviointiohjelma marraskuu 92
ohjelma käsitelty
selostus tehty
Liminka, yleissuunnitelma / vt 4, Vt 8
arviointiohjelma marraskuu 92

ohjelma käsitelty
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Ympäristövajkutusten arviointi rneneeIy tiehankkeiden

Suunnittelussa

YMPÄRISTÖJULKAISUT 1970-1993
TierVarsn maisemanFin suunnthelu 1970 YmpäristönsujeIu ja
-hoito maankamaran ainesten kaivijtojmjnnassa 1971
Tiemestantutjdkojen viheraJuettjjm
1973 Uikoriteen harttavaikuluksot elinympänstöän 1973 Liikenneperänen iyijy
1974
MeIuestet selvttys meluostewjen rakentetsta ja kustannukststa 1 974 Tienprtoainaen ottopaikkojeri
hoito
ja
kunnostus
1976
Meluestet puu- ja botonirakentot meluesteet 1977
Kemkaakt TVL:ssà 1977 Maaperän ja vesien suojelu tie- ja
tionrennuoa 1981 Tutkimus öljysorasta tleympäristöän pääsevstä aineista
1981 TeIikent,
ympänslähaittojen seuranta 1981 Tio- ja
vosirakennushajjjtu8 toimintaperiaatterta ympäristön hoidossa 1982
Tienprtoajnosten Ottosuunnrtelmat, ohjeita maa-ainesjain mukaisen ottamisluvaj, hakemisasta
ja ottosuunnitelman
laatimisesta 1982 Vihertöjden yleinen tyosohtys 1982
Ohjeita Iupen hakemisesta ja ilmoitusten tekemisestä murskaus
ja
pááltyStystoiden ympärsstÖnsuojeIuioimjnna 1 982 Murskausaseman ymparistönsuojelu 1 982
Selvitys
paakkuuntumisestaaineena käytetyn kaliumferrosyanidin vaikutuksesta kasvillisuuteen
1 982 Asfafttiaseman
ympáristänsuojelu 1983 Pohjaveder, suojelu maa-ainesten kaivussa
1983 Pohjaveden suojelu asfaittiasemilla 1983
Laskeumatutkimus tieliikenteen vajkutusajuella taJ 1981-82 1983
Ruoppaustaiden vaikutukset rannikkoajuejden tilaan ja
kalatalouteen 1983 Yleiset tiet asema- rakennus -ja rantakaava-ajueilla
1983 Ohitusteiden vaikutukset 1983 Taajamatret,
liikenneväylien ja tleympànstön suunnittelu 1984 Puiden ja
pensaiden siirto ja suojelu tionrakentamisessa 1 984 Syvien
tiejeikjcauksin pohjavesiselvitykset 1984 Tieympänstänhoi1oohjeiden inventointi
198415 Pohjaveden suojelu tien
kunnossaprtotoissa 1985 Ohjeita kallion ottopaikkojen ja tieleikkausten louhinnasta
sekä maisemoinriista 1986
Asfaitemn
ympäristönsuojelu 1 986 Videolla tiesuunnitelmista 1 986 Murskausaseman
ympäristönsuojelu 1 987 Sitta ja
ympäristo
1987 SILKO/Siltojen korjaus, 1.901 Siltapaikan 'iimeistely 1987
Tampereen sisääntuloväylien ymparistoselvitys
198
Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitelman laatiminen 1989 Tieympäritön
viheralueiden Iuokrtus- ja hoito-ohjeisto 1989
Tie ja ymparisto, vapaan malseniajajçson tiet 1989 liedottaminen
ja ytiteistyö tiensuunnrttelussa 1989 Estevaikutus, alustava
laskentamenetejrnä 1990 Meluseinät, rakenneteknjset laatuvaatimukset 1990
Pakokaasupäästot erityyppisillä teillä 1990
1990 Tieliikenteen pakokaasupäästot 1990 Teistäahuvnkolgistemunarvoitedsunla
Pakosujen
ja melun arvottaminen tiehankkeiden suunnittelussa 1990 Vaiheistottu
päätöksenteko, selvitys
suunnittelupi-osessin uudLstalmsesta 1990 Rengasmelu ja päältysteet 1990
Hyvinvointivaikulusten arviointi 1990
arviointi 1990 Sillan ynipäristösuunnittelu 1990 Ympäristö tiehankieiden TiehankJcjyvotiulsen
suunnittelussa, tielaitoksen yhtokunnari päatökset 1990 Pakokaasujen
vaikutus ympäristöön, seurantatulkimus Paimlo,
Piikkjä 1990 Suolauksen vautukset tienvarsikasvillisuuteen 1991 Tie
ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle
19
Yleissuunnrrtelun ja y skaavoitii(sen yhteenkytkerriä 1991 Luonnonolojen
seuranta tiensuunnittelussa 1991
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1991 Liikenneinvestoinnoista päättäminen 1991 Pohjaveden suojaus
maatiivisteellä tien luiskassa 1991 Pohjaveden suojaus tien kohdalla 1991
Tiesuolauksen vaikutus pohjaveteen
Salpausselän alueella 1991 Viherrakenteet 1991 Ympänstötiedot ja
tietolähteet tiensuunrttelussa 1991 Vihertyot
tienrakontamisen yhteydessa 1991 Planering av broars omgivning 1991
Vähemmän melua, opas tiensuunnrttelijoillo 1991
Hankslme
ja Kauhavan taajamakuvatarkastelu 1991
Kansalaisten osallistuminen tierisuunnittoluun, Muurla-Lohianharju
vaihtoehtosalvityksen arviointi 1991 Ympäristöasioiden yhdyshenkilöt tiehallituksessa
ja tiepiireissä 1 991
Maksuhl mentjy
soveltuvuus tiellikenteen vaikutusten arviointiin 1991 Nauvon kiinteä tieyhteys,
hyvinvointivaikutuston arviointi 1991 Levähdysalueet ja levähdysalueiden kalustoet 1991
Tieliikenteen täririä 1991
1991 Päävaylä ja ympäristö 1989/1 Ympänstövaiktjtuston arviointiselvitys, Ympäristoanelks
maantie
5053 1991 Pensaiden menestyminen tiealueilla 1991 Tieliikeriteeri páästöjen
haittojen kustannukset 1992 Tieliikenteen
meluri ja pakokaasujen terveys- ja viihtyisyyshaittojen arviointi 1992
Melun ja pakokaasujen hinnoittelu tiensuunnittelussa
192
Pakokaasujen vaikutus ympänstäon, seurantantatulkimus 1989-1 990,
Paimio, Piikkiä 1992 Yleiset tiet kaava-alueMla
19280
-luvulla toteutettuja taajamateilä, taalamakuva- ja toimivuustailcastelu 1992 Uikenrie ja maankäyttö
1992 Yleisten
teiden liikennemelu, otantasolvitys 1992 Liikenteen meluntoquntaselvityksja Suoniassa
1986-1991 1992 Stadsport - att
formaen
stads-entré 1992 Tielartos ja ympanslo, tielartoksen ympäristöpolitiikica
1992 Ympäristäosaaminon tielaitoksessa
1 992 YmpäristOvaikutusten arvlolntimenetlely tiehankiceiden
suunnittelussa 1992 Tienvarsialue,den kasvittamiser, ja hoidon
kehittäminen luonnorimukaisempaan suuntaan 1992 CMA:n ympänstävaikutuksia ja
käytlökokemuksia 1992 Seurarinan
sisällyttaminen tiehankkeisiin, luonnonolot 1992 MEPLAN-esisalvitys liikenteen ja
maankäytön vuorovaikulusmalli 1992
Ohikulte
ja taajama, tutkimus eraiden ohikulkuteiden vaikutuksesta taajamarakonteeseen
1992 Tieharikkeiden
sosioekoriomisten vaikutusten arviointi 1992 Roadside Rest Areas and Rest Area
Struures and Equipment 1992
Kaupnkimotl
historia, nykyaikaisen tie- ja liikennesuunnittelun historiallinen tausta
1992 Teiden suolauksen
aiheuttamien ympäristövahjnkojen korvaamjneri 1992 Tulevaisuuden ennustamjsta vai tulevaisuuden tekemistä
Ympäristoongelmien haasteet tielartoksen tulevaisuudentujmuksolle liikenne- ja ymparistöpolitUkan näkökulmasta
1992
Likent
ja maankäytön vuorovaikutus vt 3:lla välillä Helsinki-Tampere 1992
Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset
maankäyttöön 1992 Nastojen hiekoituksen ja suolauksen aiheuttama pöly
ja sen leviäminen ympäristöön 1992
Tiesuolakn
vaikutus pohjaveteen Keski-Suomessa 1992 Liikenneympäristön tilaselvitys,
melu! vesialueideri merkitys
melun leviamisessa sekä tien vaikulusalueen asukasmäärät 1992 Yleisten teiden ympäristön tilan selvitys, ilmanlaatu
1992
Yleistndympäroilansevt,muaj
ja pienet kaupungit 1992 Yleisten teiden ympäristön tilan
selvitys, luonto, maisema, kulttuunhistona 1993 Meluesteet ja puisen meluesteen malli
1993 Ympäristövaikutusten
arviointimenettely paikallisissa tiehankkeissa 1993 Tien ja
liikenteen päästöjen vaikutukset kasvillisuuteen, esiselvrtys
menetelmista vaikutusten seuraamiseen 1993 Ympänstövaikulustgr, arviointimenertely,
kokeilu tiehankiceissa 11993
NBSTÖY
-ohjelmisto käyttäjan oppaineen 1993 Tietoja meluesteidon suunnittelusta 1993
Taajamien keskustateiden
kehittäminen 1993 Taajamatien pienet parannustoimenpiteet 1993 Tie
kokemusmaailmana 1993 Risteyssiltojen estetiiklca
193
Ympáristoosaaminen tielaitoksessa 1993 Ympäristäasioiden yhdyshenkilät tielaitoksessa 1993

Päivi Karvinen

YVA -MENETFELY MAANTIEN 5053 PARANTAMISHANKKEESSA
KYLÄN KOHDALLA
AHVENIS
Hankkeen perustiedot
Ahveninen sijaitsee Enon kunnassa Pohjois-Karjalan läänissä. Kylällä on asukkaita n. 150. Kylän vieritse kulkee maantie 5053 Romppalasta Rahkeelle. Tie on
läntiepukjsrUmahuijtsevlEnocOy:htae.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli helpottaa juuri Enocell'in puunkuljetuksia.
Hankkeen suunnittelusta vastasi Pohjois-Karjalan tiepiiri.
Suunnittelutilanne
Keväällä 91 maantien 5053 parantamisen suunnittelu oli edennyt pitkälle. Alkamassa oli tiesuunnitelman laatiminen. Lääniin juuri perustettu ympäri stöyhteistyöryhmä suositteli tiepiirille hankkeen ympäri stövaikutusten selvittämistä ennen
tiesuunnitelman aloittamista. Ahvenisen kylän kohdalla päätettiin soveltaa yyamenettelyä, koska kylän kohdalla oli mandollista ottaa tarkasteluun vielä muita
vaihtoehtoja ja koska tiepiirin esittämä linjaus tuntui herättävän kyläläisissä ristiriitaisia tuntemuksia.
Yya aikoi hyvin myöhäisessä vaiheessa suunnittelua. Hanke oli Pohjois-Karjalan
tiepiirin ensimmäinen yya-kokeilu.

Osallistuminen
Ahvenisella osallistuminen oli lähinnä kaksisuuntaista tiedonvaihtoa tiepiirin ja
Sen tavoitteena oli selvittää kyläläisten mielipiteet ja tuodakyläistenv.
kyläläisten näkökulma mukaan suunnitteluun. Tavoitteen asetti tiepiiri. Osallistuminen toteutui käytännössä seuraavasti: pidettiin kaksi kyläkokousta, laadittiin
kirjallinen asukaskysely sekä haastateltiin kaikkia ydinkylän alueella olevia
talouksia henkilökohtaisesti.

I kyläkokous: Tiepiiri järjesti tiedotustilaisuuden hankkeesta heinäkuussa 91.
jo ennen päätöstä yya:n soveltamisesta, joten kokous Tilasudetov
alkoi tiepiirin suunnitteleman linjauksen esittelyllä. Kylätoimikunta esitteli
kokouksessa oman vaihtoehtonsa - eräänlaisen vastasuunnitelman tiepiirin esitykselle. Kokouksessa vallitsi selvä vastakkainasettelu tiepiirin ja kyläläisten välillä.

Tiepiirin suunnitelmaa ja kokouksen myöhäistä ajankohtaa arvosteltiin kipakasti.
Paikalla oli n. 30 kyläläistä.

II kyläkokous pidettiin elokuussa. Kokous alkoi suunnittelutilanteen esittelyllä ja
II. Mitäjatkuienosl avrihä:"Otenpsvaiho
hyviä ja huonoja puolia siinä on - kaikki mitä mieleen vaan tulee..." Näin käytiin
läpi kukin vaihtoehto, jonka jälkeen hankkeesta keskusteltiin yleisesti. Kokouksen
lähtökohtana oli kaikkien läsnäolijoiden ja vaihtoehtojen tasavertaisuus, mikä
heijastui selvästi ilmapiiriin. Tilaisuuden henki oli avoin ja keskusteleva.
Kirjallinen asukaskysely: Tiepiiri laati asukaskyselyn. Kyselyä jaettiin kyläkokouksissa sekä haastattelujen yhteydessä. Kyselyn tarkoituksena oli antaa vastaajalle mandollisuus miettiä mielipiteensä rauhassa, sekä taata mandollisuus mielipiteenilmaisuun myös niille, jotka eivät halunneet tehdä sitä julkisesti.
Haastattelut: Kaikki ydinkylän alueen taloudet haastateltiin henkilökohtaisesti.
Haastattelijana toimi piirin kesähaijoittelija, allekiijoittanut. Haastattelujen
ansiosta kaikilla, joita hanke ensisijaisesti koski, oli mandollisuus saada tasapuolisesti tietoa hankkeesta sekä kertoa oma mielipiteensä asiasta.
Haastatteluissa näkyi selvästi herran pelko. "Mitä sitä meidän mielipiteellä, herrat
tekevät kuitenkin niinkuin itse haluavat..." kommentoivat alkuun etenkin vanhemmat kyläläiset. Osoittautuikin tärkeäksi, että haastatteluun oli varattu riittävästi
aikaa ja että haastattelija meni taloon "lakki kourassa" - kiire tai virkamiesmäinen
olemusivathpäneluomksiaprnytmse.Hatelijan oli myös parasta pysyä puolueettomana - kylän vanhat suku- ym. ristiriidat
kun nousivat haastattelun kuluessa useastikin esiin sivujuonteina.
Ahvenisen osallistumisen hyvät puoletolivat tasavertaisuus, kattavuus ja kyläläiskeskeisyys; esim, haastattelija meni kyläläisten luo eikä päinvastoin. Osallistumisenhuonoin puoli oli sen myöhäisyys. Yhteydenpito kyläläisiin - muihinkin
kuin maanomistajiin - olisi tullut aloittaa vuotta, puoltatoista aikaisemmin.
Miten osallistuminen vaikutti?
Osallistuminen ei vaikuttanut suunnittelun lopputulokseen:
vaikka kyläläisten selvä enemmistö kannatti kylätoimikunnan esittämää vaihtoehtoa, tiepiiri päätti toteuttaa hankkeen alkuperäisen esityksensä mukaisesti. Osallistumisella oli kuitenkin vaikutusta: Tiepiirin tietoisuus kyläläisten arvoista ja näkemyksistä lisääntyi huomattavasti; arvojen moninaisuuden ja siitä aiheutuvien ristiriitojen avointa kohtaamista kokeiltiin käytännössä. Myös yleisön yva-tietous
lisääntyi, sillä paikallis- ja maakuntalehdissä kirjoitettiin hankkeen yhteydessä
useita yya-juttuja. Ahvenisen osallistumisen/yya:n tärkein anti olikin en osapuolten oppimisprosessi.

Aikataulu ja kustannukset
Yya toteutettiin neljässä kuukaudessa. Suurimman osan ajasta lohkaisivat osallistuminen ja yya-selostuksen laatiminen. Suurin kustannus aiheutui harjoittelijan
palkasta (4kk). Muita kustannuksia olivat mm. vesi- ja ympäristöpürin konsuitti
ja maisemakartoitus) sekä yya-selostuksen julkaisukulut. -työ(luonmpäris

Lopuksi
Osallistuminen vie aikaa ja maksaa. Useimmiten se kuitenkin kannattaa, koska
- osallistuminen lisää tietoa ja ymmärryst.ä hankkeesta ja eri näkökulmista, jolloin
ainakin turhat, esim. pelkästä tiedon puutteesta johtuvat ristiriidat karsiutuvat.
- vaikka kansalaiset olisivatkin tyytymättömiä suunnittelun lopputulokseen, mutta
tyytyväisiä suunnittelutapaan, voivat muistutukset ja valitukset vähentyä
huomattavasti.
Yya ja osallistuminen laajentavat suunnittelijan roolia. Teknisen osaamisen tarve
ei vähene piiruakaan, mutta sen lisäksi tarvitaan yhä enemmän myös ihmissuhdeosaamista ja -taitamista.

Julkaisuja
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, maantie 5053. Tielaitoksen selvityksiä
55/199 1.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely paikallisissa tiehankkeissa. Tielaitoksen
selvityksiä 10/1993.

Valtatie 7 välillä Koskenkylä-Lovilsa, yleissuunnitelma
YMPÄRISTÖ VAIKUThSTEN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN LIITTYVÄÄ AINEISTOA
Turun tiepiftin YVA -koulutus 27.5.1993
Sakari Grönlund/YS -Engineering Oy

Suunnittelun lähtökohdat
Valtatieverkon kehittämissuunnitelmassa (Tie 2010) valtatie 7 on luokiteltu erityisen tärkeäksi
valtatieksi ja suunnitteluväli esitetty toteutettavaksi moottorillikennetienå. Liikenneministerjö
tehnyt valtatietä 7 koskevan hankepäätöksen, jonka mukaan välille Koskenkyla- on8.109
Loviisa rakennettaisiin moottoriiiikennetie vuonna 1983 laaditun pääsuuntaselvityksen
pohjismantkäyvmuaisen.

Ympäristön kannalta keskeiset asiat
Hankepäätöksen mukainen linjaus kulkee Itä-Uudenmaan suurimpiin yhtenäisiin metsäalueisiin
kulkevan Röjsjän suo- ja metsäkokonaisuuden halki. Moottorililkennetie leikkaisi Lägernialmenin
ympäristön ja virkistyksen kannalta tärkeätä harjualuetta. Alueella on useita yhdyskuntien vedenkäytön
kannalta tärkeitä pohjavesialueita, Norrsarilaxin ja Sarviaxin arvokkaat kartanomiljäät sekä nykyisen
tienvarren kylät, Sarvlax ja Ribäckbacken.
Uudenmaan läänin tieympäristötyöryhmä on kokouksessaan 27.8.1992 suositellut, että Uudenmaan
tiepiiri tutkisi riittävällä tarkkuudella sellaisia moottoriväylälinjauksia, joilla Röjsjön metsäalue saataisiin
säilymään mandollisimman laajana.

Hankkeen periaatevaihtoehdot
0 -vaihtoehto

Nykytilanne. Hanketta ei toteuteta.

0 -vaihtoehto

Tien parantaminen leventämällä ja rakentamalla ohituskaistoja sekä parantamalla
linjausta ja tasausta. Tie rakennetaan pääosin vanhaan, noin 14 kilometrin pituiseen maastokäytävään, mutta tien rakenne uusitaan lähes kokonaan.

moottoriliikennetie Uuden, noin 13 kilometrin pituisen moottoriliikennetien rakentaminen. Nykyinen tie
jää sellaisenaan ri n nakkaistieksi. Moottori liiken netie alkaa Koskenkylän eritasoliittymästä ja liittyy Loviisan ohitusten läntiseen liittymään. Tutkitaan useita linjausvaihtoehtoja. Suunnitelmassa muutetaan Koskenkylän eritasoliittymän ratkaisuja,
mutta uusia entasoliittymiä ei rakenneta. Moottoriliikennetie voidaan rakentaa
myöhemmin moottortheksi.
Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu nykyisen tien parantamista nopeustasolla 80km/h (VEO+) ja
100km/h (0 ^ +, jossa on noin kanden kilometrin 80km/h jakso asutulla alueella). Moottonliikennetie
vaihtoehtoja muodostethin viisi.
Hankeryhmä on kokouksissaan karsinut nykyisen tien parantamisen ja moottoriliikennetievaihtoehdon
Hankeryhmäkokouksessa 27.5.1993 on tarkoitus tehdä karsinta, jossa pyritään pääsemään 5.
mandollisimman pieneen määrään vaihtoehtoja.

ValtatIe 7 välillä Koskenkylä-Lovilsa, ylessuunnitelma
YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tehdyt ympäristöselvitykset
Röjsjön suo- ja metsäkokonaisuuden merkitystä
arvioidaan asiantuntijalausuntojen ja asukaskyselyn
pensteel la.

Epävirailiset keskustelut YM:n, LH:n, VYH:n /uonnonsuojelututkirnusyksikön sekä paikallisten ja seudu/listen ymälistöjärjestöjen kanssa

Noin kuukauden maastotöihin perustava kasvillisuuskartoitus alueelta, jolle moottoriliikennetievaihtoehtoja suunnitellaan

Tehty vuoden 1992 aikana vaihtoehtojen 1, 2 ja 3

Unnustoa selvitetään kyselyllä Helsingin yliopiston
eläinmuseolle, intutieteellisille yhdistyksille, sekä
muille seudulla toim ville yhdistyksille ja yhteisöille

Se/vitetly vuonna 1992 ja tammi-huhtikuussa 1993

Vaikutukset metsästykseen arvioidaan yhteistyössä
alueen metsästysseurojen kanssa

Selvitetty

Vaikutukset Lägermalmenin pohjavesialueen veden
latun
ja käyttömandollisuuksiin arvioidaan

Tehty yhteistyössä Helsingin vesi -ja ympänstöplinn

Luonnon- ja kulttuunmaiseman arviointi

Maastokäynti Por/oon maakuntamuseon amanuenssin kanssa. SG:n tekemät maisema-analyysit

Tien massatasapaino, maa-aineksen käyttö sekä

Otto- ja läjitysalueiden määrittäminen puuttuu. Läjitystä ja ottoa ei suositella kasvillisuude/taan arvokkaimmille alueille

otto- ja läj itysalueet määritellään yleisplirteisesti

Päästä-, melu- ja estevaikutukset tutkitaan erityisesti nykyisen tien parantamisvaihtoehdossa ja
haitlsenvku tärisomenp

kans.

Nykyisen tien parantamiseen liittyvät kanavoinnit,
yksityistiejärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet ja
meluesteet on suunniteltu yleispiirteisesti

suunnitellaan yleispiirteisesti
Hankkeen sosloekonomisia vaikutuksia ariioidaan
nykyisen valtatien varTen asukkaiden ja tien käyttäjien haastattelulla

Varsinaista tienkäyttäjien haastattelua ei ole tehty.
Asukkaiden ja muiden intressiryhmien mielipiteet
kartoitettiin kyselyin ja intressiryhmätyöskentelyllä

Tiedottaminen ja osallistuminen
Yleisuunnittelun käynnistymisestä kuulutettiin alueella itrnestyvissä lehdissä. Pernajan kunnantalolla järjestettiin 11.11.1992 suunnitelmaesittely, josta tiedotettiln lehtien lisäksi alueen
rekisteröidyille yhdistyksille sekä kesän ympäristöselvityksen myötä todetuille alueella
toimiville intressiryhmille sekä tiedotusvälineille.
Suunnitelmaesittelystäja 11 .-27.1 1 .1992 Pernajan kunnankirjastossa esillä olleesta suunnittelualneistosta saadusta, kyselyyri perustuvasta palautteesta laadittiin lehdistötiedote.
lntressiryhrniä haastateitlin helmikuun 1993 aikana. lntressiryhmätyöskentelyn aikana
esitettyjen kannanottojen jälkeen muodostettiin vaihtoehdot 4 ja 5.
Toinen tiedotustilaisuus järjestettiin 1 .4.1993. Kutsuja lähetettiin kaikifle kiinnostuksensa
hankkeeseen osoittaneille. Tilaisuudesta kuulutettiin lehdissä.
Asukkaat kutsuivat tiepiirin edustajat keskustelutilaisuuteen 14.4.1 993.
ja kirjoittelu Hankestirjolpaeshditöjatkuu.
ärunas,

aluet

21.4.1993/sg

Valtatie 7 välillä Koskenkylä-Loviisa
Yleissuunnitelma

Vaihtoehtojen kuvaus ympäristävaikutusten kannalta
Kunkin kuvauksen lopussa on esitetty intressiryhmien esittämiä näkökohtia sekä hankeryhmässä esitettyjä
kannaottoja. Vain osa hankeryhmän jäsenistä on lausunut mielipiteensä vaihtoehtojen keskinäisestä
paremmuusjärjestyksestä.
Moottorllilkennetie VEi

Moottoriliikennetie VE2

Noudattelee hankepäätöksen mukaista linjausta.

Muodostettiin alavaihtoehdoksi vaihtoehdolle 1 jo
yleissuunnittelun alussa. Sillä pyrittiin lieventämään
Röisuon metsäkokonaisuuteen kohdistuvia haitallisia
vaikutuksia muuttamatta oleellisesti niitä tekijöitä,
joilla hankepäätöstä vuonna 1991 perusteltiin.

Tien käyttäjän kannalta aavistuksen verran parempi kuin muut vaihtoehdot, sillä ttessä on ohittamisen kannalta ihanteellinen suora jakso. Pituus
12.7km.
Gislarbölen (karjalaiskylä) ja Sarvlaxin asutuksen
kannalta yhdessä VE2 ja VE3 kanssa paras.
Huonoin vaihtoehto Röisuon metsäkokonaisuu
uhanalaisen eläinlajiston ja nistan kannalta. -den,
Pohjavesien suojelun kannalta yhdessä VE2
kanssa paras, sillä ylittää Lägerrnalrnenin yhdyskuntien vedenkäytön kannita vähämerkityksisen 3.
luokanphjvesi .
Kulttuurimaiseman kannalta yhdessä VE2 ja 0+
paras, sillä kulkee kaukana Norrsarvlaxin kans
kartanosta ja on peltoalueella linjattu metsäkannak
pitkin ja matalalla tasauksefla. Luonnonmaise--sia
man kannalta VE2 kanssa huonoin, sillä kulkee
Lägermalmeni n harjualueen halki luonnonmaisemaltaan arvokkaasta paikasta ensin syvässå
ja sitten korkeahkolla penkeree läleikaus
kohdas,jmnlievtämoritieksi pilaa arvokkaan lohkareisen rinteen.

Tien käyttäjän kannalta ehkä aavistuksen huonompi
kuin VEi, mutta tiessä on loivasäteisiä kaarteita,
on turvallista. Pituus on 12.8km. joisahtmne
Gislartölen ja Sarvlaxin asutuksen kannalta
yhdessä VEi ja VE3 kanssa paras.
Kiertää Röisuon suoalueen eteläosan ja sitä
rajaavan metsäalueen, jotka ovat riistanhoidon kannalta tärkeimmät alueet. Ei kuitenkaan ole metsäkokonaisuuden kannalta oleellisesti parempi kuin VEi.
Pohjavesien suojelun kannalta yhdessä VEi
kanssa paras, sillä ylittää Lägerrnalmenin yhdyskuntien vedenkäytön kannalta vähämerkityksisen 3.
luokanphjvesi .
Kulttuunmaiseman kannalta yhdessä VEi ja 0+
paras, sillä kulkee kaukana Norrsarvlaxin kans
kartanosta ja on peltoalueella linjattu metsäkannak
pitkin ja matalalla. L.uonnonmaiseman kannalta-sia
VEi kanssa huonoin, sillä kulkee Lägermalmenin
harjualueen halki luonnonmaisemaltaan arvokkaasta
paikasta ensin syvässä leikkauksessa ja sitten korkeahkolla penkereellä kohdassa, jossa mandollinen
levittämi nen moottoritieksi pilaa arvokkaan lohkarel
rinteen.
-sen

Asukkaiden selvän enemmistön kannattama vaihtoehto. Luontoryhmän mukaan ehdottomasti huonoin
vaihtoehto. Paras Gislarbälen asukkaiden lä hi virkistyksen kannalta ja yhdessä VE2 kanssa myös Sari laxin kylän asukkaiden kanna Ita. Ratsastusurheilun

Kyselylomakkeilla kerättyjen tietojen ja saatujen
perusteella asukkaiden kannalta epätoi-adresin
vottava vaihtoehto. Vajaa 10% vastaajista asetti
etusijalle tai samanarvoiseksi VEi kanssa.
VE2

kanlthuo.
Loviisan ja Pernajan kanna ita paras vaihtoehto
mukaan.
hankerymädustji

Häiritsevä Gislarbö len asukkaiden lähivirkisty ksen
paras yhdessä VEi kanssa Saiv kanlt,mu
kylän asukkaiden kannalta. Ratsastusurheilun-laxin
kanlthuo.
14.4. 1993 asukkaiden ja luontoryhmän koolle kutsu-

rna kokous piti VE2 asukkaiden kannalta yhtä hyvänä kuin VEI. Luontoryhmän kannalta VE2 on parempi kuin VEi, mutta ei kuitenkaan toivottava.
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Moottorililkennetle VE3

Moottorlliikennetie VE4

Li njattii n Lägerrnalmenin harjualueen keskiosasta
matalimmasta kohdasta. Tarkoituksena oli luoda
vaihtoehto, joka säästäisi Röisuon metsäkokonaisuutta mandollisimman paljon. Penaatteena oli tuottaa asutuksen, liikenteen ja tieteknisten seikkojen
suhteen hankepäätöksen perusteita kun nioittava
ratkaisu. Tie linjattiin 1. luokan pohjavesialueen läpi
että pohjavesi voidaan suojata tekni-jaoletuks,
sin ratkaisuin.

VE4 kulkee pääosin nykyisen tien suuntaisena reilun
metrin etäisyydellä siitä pohjoiseen. Pituus on50
14.1km. Tavoitteena oli kehittää vaihtoehto, joka
säästäisi Röi suon metsäkokonaisuutta lähes yhtä
paljon kuin nykyisen tien raskas parantaminen.
Helmikuussa 1 993 käytyjen intressiryhmäkeskustelujen jälkeen suunniteltu vaihtoehto. Ajatus tästä
linjauksesta oli lähtöisin lähinnä luontoryhmän kannanotoista ja aiemmista keskusteluista hankeryhmässä vuoden 1992 aikana. Sen oli tarkoitus tarjota
"luontovaihtoehto" nykyisen tien parantamiselle, joka
oli hankeryhmässä todettu liian kalliiksi suhteessa
etuihin.
siläavutehn

Tien käyttäjän kannalta ehkä aavistuksen huonompi
kuin VEi, mutta tiessä on loivasäteisiä kaarteita,
on turvallista. Pituus on 1 2.7km. joisahtmne
Gislarbölen ja Sarvlaxin asutuksen kannalta
yhdessä VEi ja VE2 kanssa paras.
Kiertää etäältä Röisuon suoalueen eteläosan ja

Vaihtoehto on häiritsevä Gislarbölen ja Sarvlaxin
tie kulkee vähin-asutken l.Srvaxis
tään 150 metrin päässä lähimmästä rakennuksesta.
Rakennuksia ei ole melualueella (55dB) edes silloin
toinen ajorata joskus rakennettaisiin.
jos
Tie ei hajoita fyysisesti kyläkokonaisuutta, sillä se
jasijotuSarvlndekyäsuiante
Norrsarvlaxin kartanon pihapUrin välille. Kylän asutuksen selvä painopiste on nykyisen valtatien varressa. Sarvlaxin kylä jää kanden noin 600 metrin
etäisyydellä toisistaan olevan väylän väliin.
Paras vaihtoehto 0, 0+ ja VE5 kanssa Röisuon
metsäkokonaisuuden, uhanalaisen eläinlajiston ja
riistanhoidon kannalta. Pohjavesien suojelun kannalta yhdessä VE5 kanssa huonoin, sillä ylittää
Lägerrnalmenin 1. luokan pohjavesialueen syvässä
leikkauksessa, jossa pohjaveden korkealuokkai sta
suojausta on tehtävä 1200 metrin matkalla. Ylittää
Sarvi landen vesiosuu skunnan vede nottamon suojavyöhykkeen.
Kulttuuri maiseman kannalta yhdessä V E5 kanssa
huonoin, sillä kulkee melko lähellä Norrsarvlaxin
kartanon päärakennusta. Tie saadaan kuitenkin
peltoalueella painettua maanpinnan tasolle. Peltoalue ja kartanon ympäristö ovat kulttuurimaiseman
kannalta paikallisesti arvokkaita. Lägermalmenin
eteläosan luonnonmaiseman kannalta VE5 kanssa
huonoin, sillä kulkee Lägermalmenin harjualueen
halki syvässä leikkauksessa.

sitärajvnmelu,otkavrisnhd
kannalta tärkeimmät alueet. Kiertää kaukaa tiedossa
olevat nisäkkälden (karhu ja ilves) pesintäalueet
sekä tiedossa olevat uhanalaiset lajit. Metsäkokonaisuuden kannalta oleellisesti parempi kuin VEi
parempi kuin VE2.
ja
Ylittää Lägermalmenin 1. luokan pohjavesialueen
noin 500 metrin matkalla matalassa leikkauksessa
jamtlfpenkrä.
Kulttuurimaiseman kannalta ehkä hieman huonompi kuin VEi ja VE2. VE3 ohittaa kuitenkin Norrsarvlaxin kartanon pihapiinn noin 500 metrin etäisyydeltä ja on linjattu siten, että tie ei sinne näy
häiritsevästLHarjunytityksessä, joka on luonnonmaiseman kannalta tärkeä, tie on sopeutettu maastoon hyvin.
Kyselylomakkeilla kerättyjen tietojen ja saatujen
adressien perusteella asukkaiden kanna Ita epätoivottava vaihtoehto. Eräät vastaajista asettivat VE3
etusijalle tai samanarvoiseksi VEi ja VE2 kanssa.
Häiritsevä Gislarbölen ja osittain Sarvilanden asukkaiden lähivirkistyksen kanna fta. Ratsastusurheilun
kanlthuo.
14.4.1993 asukkaiden ja luontoryhrnän koolle kutsuma kokous piti VE3 asukkaiden kannalta lähes yhtä

hyvänä kuin VEi ja VE2. Luontoryhmän kannalta
VE3 on sellainen komprorriissiratkaisu, jossa luonnonarvoja säästetään, mutta asukkaille ei tuoteta
kohtuutonta haittaa.

Asukkaiden jyrkästi vastustama vaihtoehto.
Luontotyhmän mielipiteen mukaan ehdottomasti
luonnon kannalta paras moottori vå ylävaihtoehto.
len asukkaiden lähivirkistyksenHäirtsevGlabö
yhdessä
VE5 kanssa huono Sar4axin kan
Ita ja
kylän asukkaiden kannalta. Ratsastusurheilun kannalta hyvä. Ei välttämättä paras kaikkien metsästysseurojen kannalta (tiedot ristiriitaisia).

Vesi- ja ympäristöpiirin virallinen kanta tästä vaihtoehdosta tukee olemaan kielteinen.

Vesi- ja ympäristöpiirin virallinen kanta tästä vaihtoehdosta tukee olemaan kielteinen.
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Moottorillikennetie VE5

Nykyisen tien parantaminen (0+)

Linjaus kääntyy Koskenkylän entasoliittymästä kaakkoon ja ylittää nykyisen valtatien vasta Pemajan
kirkonkylään johtavan tien luona. Eritasoliittymä olisi
tässä mandofiinen. Tien pituus on 13.0km.
Helmikuussa 1993 käytyjen i ntressiryh mäkeskustelujen jälkeen suunniteltu vaihtoehto. Linjauksen
tutkimisaloite oli lähtöisin lähinnä luontoryhmän
ajatuksista. Se kehitethin, jotta olisi tutkittu yksi
vaihtoehto, joka varmasti turvaisi Röisuon metsäalueen luonnonarvon,

Nykyinen tie on mandollista parantaa erityisen tärkeälle valtatielle asetetut normit täyttäväksi. Sarviaxin kylän kohdalla noin kaksi kilometriä pitkä osuus
nopeudella 80 kmlt. Pituus 13.7km.
Tien käyttäjän kannalta huonompi kuin moottorillikennetievaihtoehdot. Suunniteltiin vaihtoehdoksi,
jolla nykytilanne Röisuon metsäalueen kannalta
säilyisi.
Gislarbölen ja Sarvlaxin asutuksen tilanne paranee nykyiseen verrattuna, mutta eräät tontit piene
muuttuvat nykyisistä. Gislar--vätjaliymsre
bölessä meluhaitat suurenevat ja Sarvlaxissa pienevät. Tien estevaikutus suurenee melualtojen rakentamisen myötä ja tonthliittymien järjestelyjen vuoksi.
Turvallisuus kuitenkin paranee.
Paras Röisuon metsäkokonaisuuden, uhanalaisen eläi nlajiston ja nistanhoidon kannalta.
Parempi kuin VE2, VE3, VE4 ja VE5 Gislarbölen
parempi
kuin VE4 ja VE5 Saivlaxin kylän asukja
kaiden vi rkistyksen kannalta. Ratsastusu rheilun kannalta paras.
Pohjavesien suojelun kannalta paras, sillä rakentamisen yhteydessä suojaarnattomat pohjavesialueet
suojattaisiin.
Kulttuurimaiseman kannalta paras. Luonnonmaiseman kannalta paras.

Vaihtoehto on häintsevä Gislarbölen ja Sarvlaxin
tie halkoo har-asutken l.Giarbösä
vaan asutun kylän tiloja. Sarviaxissa tie kulkee kuten VE4.
Gislarbölessä tie vaikuttaisi merkittävästi eräiden
tilojen elinkeinoon.
Tie ei Sarviaxissa hajoita fyysisesti kyläkokonaisuutta. sillä tie sijoittuu Sarvilanden kylän asuinrakennusten ja Norrsarv!axin kartanon pihapiirin välille.
Kylän asutuksen selvä painopiste on nykyisen valtatien varressa. Sarvmossenin asutukseen on matkaa
VE4 tielinjalta noin kaksi kilometriä ja väliin jäävät
Norrsarvlaxin kartanon maat. Tälle kohdalle on
sunitelkayhämotnvpik
poh joi see.
Paras vaihtoehto VE4 ohella Röisuon metsäkokonaisuuden, uhanalaisen elälnlajiston ja nistanhoi
-donkait.
asukkaiden
lähivirl<i
styk
Häintsevä Gislarbölen
kannalta ja yhdessä VE5 kanssa huono Sarvla- -sen
xin kylän asukkaiden kannalta.
Pohjavesien suojelun kannalta huonoin, sillä
ja sivuaa tärkeitäylitägermankuVE4
pohjavesiä (1 .1k.) myös suunnitteluatueen länsiosissa. Ylittää Satvilanden vesiosuuskunnan vedenotta
-monsujavyähke.
Länsiosissa Ii njaus kulkee valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden alueella pitempään kuin muut vaihtoehdot. Lisäksi yhdessä VE4
kanssa kulttuurimaiseman kannalta huonompi kuin
muut, sillä kulkee melko lähellä Norrsarvlaxin kartanon päärakennusta. Peftoalue ja kartanon ympäristö
ovat kulttuurimaiseman kannalta paikallisesti arvokkaita. Lägerrnalmenin eteläosan luonnonmaiseman
kannalta VE4 kanssa huonoin, sillä kulkee Lägermalmeni n harjualueen halki syvässä leikkauksessa.

Asukkaiden kanna ita vastustetuin vaihtoehto. Parantamisella on kuitenkin puoltajia luontoryhmässä
Sanvmossenin asukkaiden piirissä. Useiden luon- ja
tory hmä n jäsenten mukaan paras parantamisvaihtoehto.

Kunnat ja elinkeInoelämä vastustavat ehdottomasti.
Hanke ry hmä on karsinut vaihtoehdon kokouksessaan 2.3.1993.

Lähes yksimielisesti vastustettu vaihtoehto. Luontotyhmän mielipiteen mukaan ei välttämätt luonnon
kannalta parempi kuin VE4. Ratsastusurheilun kannalta hyvä.
Vesi- ja ympäristö piirin virallinen kanta tästä va/htoebdosta tukee olemaan kielteinen. Hanke ry hmä
karsi tämän vaihtoehdon kokouksessaan 15.4.1993.
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YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
HANKKEEN NIMIValtatie 7 välillä Koskenkylä-Loviisa, yleissuunnitelma
SIJAINTI

Uudenmaan läänin Pernajan kunta ja Loviisan kaupunki

TARKOITUS

Kehittää Koskenkylän ja Loviisan välistä tiejaksoa osana pääkaupunkiseudun ja itärajan välistä valtatieyhteyttä sujuvaksi ja
kenne, tien kapeus ja turvallisten ohituspaikkojen puute.

turvalisek.Nyntjaksopueinvthkora-

Valtatieverkon kehittämissuunnjtejmassa (Tie 2010) valtatie 7 on
ja suunnitteluväli esitettyluokiterysnäivaltek
toteutettavaksi moottoriliikennetienä. Liikenneministeriön hankepäätöksessä vuodelta 1991 tieosuus on esitetty suunniteltavaksi
moottoriliikennetienä.
Yleissuunnitelmassa selvitetään tieyhteyden fyysiset periaateratkaisut, määritellään tien yleispiirteinen sijainti sekä tutkitaan
hankkeen vaikutukset liikenteeseen, talouteen ja erityisesti ympäristöön. Suunnitelmasta annettavan toimenpidepäätöksen
tekee liikenneministeriö.

VAIHTOEHDOT

0 -vaihtoehto
0 -vaihtoehto

Nykytilanne. Hanketta ei toteuteta.
Nykyisen, noin 14 kilometrin pituisen valtatien leventäminen ja ohituskaistojen rakentaminen sekä linjauksen ja tasauksen parantaminen.
moottorijiikennetie Moottorililkennetien rakentaminen uuteen
noin 13 km pituiseen maastokäytävään. Nykyinen tie jää rinnakkaistieksi.

LII77YMINEN
Pääsuuntaselvitys vt7 Koskenkylä -Kotka (1983)
MUUHUN
Tarveselvitys vt6 Koskenkylä-Kouvola (1991)
SUUNNITTELUUNItä radat - Tarveselvitys (1992)
Itä-Uudenmaan seutukaava

HANKKEESTA
VASTAA VA
VIRANOMAINEN

Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri

YHTE VS TIEDOT

Uudenmaan tiepiiri, PL 70, 00521 Helsinki
Tieasioissa Pentti Laukkarinen, 90 - 1487 3607
Ympäristöao
Seija Korhonen, 90 - 1487 3623.
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1. Hanke ja sen tavoitteet
Uudenmaan tiepiin tutkii Koskenkylän entasoliittymän ja Loviisan ohikulkutien läntisen eritasoliitty
-mänvlise
tieyhteyden kehittämistä. Yleissuunnittelu liittyy pääkaupunkiseudu ta itään suuntautuvan kansainvälisesti merkittävän vattatien 7 (El 8) Ilikenteellisen tason parantamiseen Helsingistä
Loviisan täpuolel le ja edelleen Pietarin suuntaan. Valtatieverkon kehittämissuunnitelmassa (Tie
2010) suunnitteluväli on esitetty toteutettavaksi moottonväylänä. Liikenneministeriön hankepäätöksessä vuodelta 1991 tieosuus on esitetty suunniteltavaksi moottonuiikennetienä liitteen 1 mukaisesti.
Nykyisellään valtatie 7 on suunnitteluvälillä rakenteeltaan heikko. Koska tie on kapea ja ohitusnäkemät puutteellisia, on turvallisuustaso alhainen. Tien välityskyky on ruuhka-aikoina heikko, joten
tiellä on ruuhkaisimpina aikoina jatkuvaa jonoa (luokka E / 50. huipputunti 1990).

Hankkeesta vastaava viranomainen ja suunnittelua ohjaava hankeryhmä
Hankkeesta vastaa tielaitoksen Uudenmaan tiepiiri. Suunnittelua ohjaa hankeryhmä, jossa on
tielaitoksen edustajien lisäksi edustettuna Uudenmaan lääninhallitus, Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri, Itä-Uudenmaan liitto, Loviisan kaupunki ja Pemajan kunta.

Hankkeen päätavoitteet
- Valtatien 7 kehittämisen tulee tukea valtakunnallisia ja seudullisia aluerakenteelle

asetujvoi
- Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä ei kasva nykyisestä liikennemäärien kasvusta huolimatta
- Valtatiellä 7 ei ole parantamistoimenpiteiden jälkeen arkisin ruuhkia
- Toimenpiteiden ympänstöhaitat ovat mandollisimman pienet. Liikenteen ja tien haitat asutukselle lievenevät. Tiejakson parantarnistoimenpiteet eivät saa rikkoa suojelualueita tai muita ariokkaita alueita, kohteita ja maisemakokonaisuuksia. Tarkemmat ympäristötavoitteet on esitetty
Iiitteessä 2.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Hankkeessa sovelletaan voimaan astuvaa "lakia ympänstövaikutusten arviointi menettelystä".
Vuonna 1 993, jolloin YVA -laki todennäköisesti astuu voimaan, kaikki esisuunnitteluvaiheessa
olevat moottoriväylähankkeet käsitellään tämän lain mukaisesti.
Yleissuunnitelmassa voidaan esittää yksi tai useampi linjaus tai kehittämisvaihtoehto. Liitteessä 3
on kuvattu tieyhteyden kehittämiseen liittyviä tapahtumia ja ympänstövaikutusten arviointia.
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja liittyminen muuhun suunnitteluun
Valtatieverkon kehittämissuurtnitelmassa (Tie 2010) valtatie 7 on Cuokiteltu erityisen tärkeäksi valtatieksi ja suunnitteluväli esitetty toteutettavaksi moottonhiikennetienä. Tiejakson Iänsipuohinen osuus
Helsingistä Koskenkylään on moottonväylätasoista ja idässä se yhtyy Loviisan moottonhilkennetienå
toteutettuun ohitustiehen.
Liikenneministeriö on 8.10.1991 tehnyt valtatietä 7 koskevan hankepäätöksen, jonka mukaan välille
Koskenkylä-Loviisa rakennettaisiln moottonhiikennetie vuonna 1983 laaditun pääsuuntasetvrtyksen,
Koskenkylä -Kotka, pohjoisimman maastokäytävän mukaisena (vrt. ute 1), Itä-Uudenmaan vahviste
seutukaavassa (vaihekaavat I ja II) on kyseinen moottonväylävaraus. Alueella ei ole muita -tusa
rakentamista ohjaavia kaavoja.
Suunnfttelualueella, hankepäätöksen mukaisen moottoriväylähinjauksen pohjoispuolella kulkee
Itäradan täisimmän vaihtoehdon, ns. HELI -radan 80 -luvun alkupuolella valmistuneen yleissuunnitelman mukainen hinjaus. Liikenneministeriö asetti 16.11.1990 projektin, jonka tarkoituksena oli
toteuttaa yhteiskuntataloudellinen tarveselvitys Helsingistä itään suuntautuvien rauttatieyhteyksien
kehittämisestä. Kouvolan ja Mikkelin vaihtoehdot todettiin loppuraportissa yhteiskuntataloudellisesti
kannattavammiksi kuin Kotkan vaihtoehto. Aluerakenteellisten vaikutusten, yhteiskuntapoliittisen
toivottavuuden ja Valtionrautateiden hiiketalouden kannalta Mikkelin vaihtoehto on parempi kuin
Kouvolan. Hankepäätöstä radan linjauksesta ja toteuttamisesta ei ole tehty.
Valtatieri 6 tarveselvityksessä välillä Koskenkylä-Kouvola (1991), on esitetty yhtenä vaihtoehtona
Röisuon metsäalueen läpäisevä moottoriväylä. Hankepäätöksessä (1992) on päädytty nykyistä
valtatietä 6 myötäilevään moottoriväylävaraukseen ja nykyisen tien parantamiseen.

Ympäristön kannalta keskeiset asiat
Hankepäätöksen mukainen injaus kulkee Itä-Uudenmaan suurimpiin yhtenäisiin metsäalueisiin
kulkevan Röjsjön suo- ja metsäkokonaisuuden halki. Moottoriliikennetie beikkaisi Lägermalmenin
ympäristön ja virkistyksen kannalta tärkeätä harjualuetta. Alueella on useita yhdyskuntien vedenkäytön kannalta tärkeitä pohjavesialueita, Norrsarvlaxin ja Sarvlaxin arvokkaat kartariomiljööt sekä
nykyisen tienvarren kylät, Sarviax ja Ribäckbacken.
Uudenmaan läänin tieympäristötyöryhmä on kokouksessaan 27.8.1992 suositellut, että Uudenmaan tiepiiri tutkisi riittävä.11ä tarkkuudella sell aisia moottoriväylähinjauksia, joilla Röjsjön metsäalue
saataisiin säilymään mandollisimman laajana

3. Hankkeen periaatevaihtoehdot
0 -vaihtoehto

Nykytilanne. Hanketta ei toteuteta.

O -vaihtoehto

Tien parantaminen eventämällä ja rakentamalla ohituskaistoja sekä parantamaIla linjausta ja tasausta. Tie rakennetaan pääosin vanhaan, noin 14 kilometrin pituiseen maastokäytävään, mutta tien rakenne uusitaan lähes kokonaan.

moottonhiikennetie

Uuden, noin 1 3 kilometrin pituisen moottonliikennetien rakentaminen. Nykyinen tie jää sellaisenaan nnnakkaistieksi. Moottonlilkennetie alkaa Koskenkylän eritasoliittymästä ja liittyy Loviisan ohitustien läntiseen liittymään. Tutkitaan useita Ii njausvaihtoehtoja. Suunnitelmassa muutetaan Koskenkylän
entasohiittymän ratkaisuja, mutta uusia eritasohiittymiä ei rakenneta. Moottortliikennetie voidaan rakentaa myöhemmin moottoritieksi.
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4. Tiedot toteuttamisessa tarvittavista luvista ja päätöksistä
Suunnjttelualueella ei ole vahvistettuja. asema-, rakennus- tai yleiskaavoja, siksi maankäytönsuunnittelussa on noudatettava vahvi stettua Itä- Uudenmaan seutukaavaa. Rakennuslai n
ja -asetuksen
sekä tielain ohella muita merkittäviä hankkeen toteuttamista ohjaavia lakeja, asetuksia
ja valtioneuvoston pehaatepäätöksiä ovat ympäristölupalaki, maa-aineslaki ja -asetus,
vesilaki, ilmansuojelulaki, meluntorjuntalaki, luonrionsuojelulaki, muinaismuistolaki ja valtioneuvoston päätökset
suojeluohjelmista.

Tiensuunnittelunvaiheistettu päätöksentekojärjestelmä
Hankepäätös

Pääsuuntaselvityksen perusteella on lilkenneministehö antanut hankepäätöksen
8.10.1991. Hankepäätöksessä on todettu tien parantamistarve, hyväksytty hankkeen
tavoitteet ja annettu tavoitteet jatkosuunnittelulle.

Toimenpidepäatös

Tämän yleissuunnitelman perusteella haetaan liikenneministehöltä toimenpidepää tästä. Siinä hyvâksy-tään verkolliset ja liikennetekniset toiminnalliset ratkaisut ja tien
yletspiirteinen sijainti, ympäristön hoitotoimenpiteet, hankeperustelut ja hankkeen
kelpoisuus ehdolle toiminta- ja taloussuunnitelmaan, kustannustavojte sekä mandolliset ohjeet jatkosuunnittelu Ile.

Tiesuunnitelman
vahvistamispäätös

Tielain mukaisesti vahvistettava tiesuunnitelma antaa oikeuden tien rakentamiseen.
Tiesuunnitelmassa tarkennetaan yleissuunnitelmassa määritetyt perlaateratkaisut,
jotta tie voidaan rakentaa suunnitelman mukaisesti. Tiesuunnitelmassa määritetään
lunastettava tiealue liitännäisalueineen ja arvioidaan rakentamis- ja lunastuskustanflu ks et.

5. Ympäristäselvitykset, seuranta ja vaikutusalueen rajaus
Alueelta on käytössä Itä-Uudenmaan seutukaavoitukseen liittyvä luontoa, kulttuurihistoriaa ja
maisekov
inventointialneisto sekä tiedot rauhoitetuista kohteista. Osittain samalta suun
on vaikutuksia selvitetty valtatien 6 tarveselvityksessä välillä Koskenkylä -Kouvola -nitelua
(1991).
Pääsuuntaselvityksen ympäristätietojen ajantasaistarninen ja täydentäminen aloitettiin 1.5.1992
kirjallisuustutkimuksena, karttatulkintana ja maastotyönä. 1 .6. 1992 aloitettiin kasvillisuuskartoitus,
jokavlmistu nopa
1992. Ympänstötietoja on lisäksi kerätty eri sektonviranomaisilta ja

Itä.

ntresiyhm

Yleissuunriittelussa arvioidaan hankkeen ympäristölli set, maankäytö Iliset taloudelliset ja Iii kenteelliset vaikutukset noudattaen tielaitoksen ohjetta yleissuunnitelman sisällöstä ja esittämistavasta
(192).
Suunnittelussa noudatetaan vuorovaikutteista ja avointa käytäntöä.
Vaikutusalue ulottuu maan rajojen ulkopuolelle tien tarvetta tarkasteltaessa. Yhdyskuntarakenteellisissa, yhtenäisiä metsäalueita koskevissa ja päästöihin liittyvissä tarkasteluissa vaikutusalue on
itäneUusma.Vlöiä
ympäristövaikutuksia tutkitaan alueella, jonka pohjoisraja on 500 metriä
mukaisesta linjauksesta pohjoiseen ja 500 metriä nykyisestä valtatiestä etelään hankepätös
(lute1).
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Ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit
- Röjsjön suo- ja metsäkokonaisuuden merkitystä arvioidaan asianturitijalausuntojen
ja asukaskyselyn

perustla.
Noin kuukauden maastotöihin perustava kasvjlljsuuskar -tottus alueelta, jolle moottoriliikennetievaihtoehtoja
sunitelahyvod
1992 aikana).
- Linnustoa selvitetään kyselyllä Helsingin yliopiston eläinmuseolle, lintutieteellisille yhdistyksille, sekä
muille seudulla toimiville yhdistyksille ja yhteisöille.
- Vaikutukset metsästykseen arvioidaan yhteistyössä alueen metsåstysseurojen kanssa.
- Vaikutukset Lägern-ialmenin pohjavesialueen veden laatuun ja kåyttömandollisuuksiin arvioidaan. Arvioidaan yhteistyössä Helsingin vesi- ja ympäristöplirin kanssa.
- Luonnon- ja kulttuurimaisema arvioidaan maastokäynnein ja yhteistyössä Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton ja Porvoon maakuntamuseon kanssa.
- Tien massatasapaino, maa-aineksen käyttö sekä otto- ja läjitysalueet määritellään yteispiirteisesti.
- Päästä-, melu- ja estevaikutukset tutkitaan erityisesti nykyisen tien parantamisvaihtoehdossa ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet suunnitellaan yleispiirteisesti.
- Hankkeen sosioekonomisia vaikutuksia arvioidaan nykyisen valtatien varren asukkaiden ja tien käyttäjien
haastattelulla.

6. Tiedottaminen ja osallistumismandollisuudet
Yleisuunnittelun käynnistymisestä kuulutethin alueella ilmestyvissä lehdissä. Pernajan kunnantalolla
järjestettiin 11.11.1992 suunnitelmaesittely, josta kuufutettiin lehdistössä ja tiedotettiin lehtien lisäksi
alueen rekisteröidyille yhdistyksille sekä kesän ympäristöselvityksen myötä todetuille alueella
toimiville intressiryhmille sekä muille paikallisille tiedotusvälineille.
Suunnitelmaesittelystä ja 11.-27.1 1 .1992 Pernajan kunnankirjastossa esillä olleesta suu nnittefuaineistosta saadusta, kirjalliseen kyselyyn pe rustuvasta palautteesta laadittiin lehdistötiedote.
lntressiryhmähaastattelut tehtiin helmikuussa 1993. ntressiryhmiä olivat Gislarbölen asukkaat,
Sarviaxin asukkaat, paikalliset ja seudulliset luantojärjestöt sekä
Toinen suunnitelmanäyttely järjestettiin 1.4.1 993. Suunnitelmanäyttelystä kuulutettiin ja tiedotettlin
lehdistöfle. Myös valmiista yleissuunnitelmasta laaditaan lehdistötiedote.

7. Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta
Yleissuunnittelu alkoi 1.10.1992 ja raporthluonnos valmistuu alustavan aikataulun mukaan maaliskuun lopussa vuonna 1993.
lnventoinnit ympänstövaikutusten arvioinnin pohjaksi aloitettiin 1. toukokuuta 1992. Ympänstövaiku
valmistuu maaliskuun 1993 aikana. Se liitetään yleisuunnitelmaraporttiin ja -tusenarviol
julkaistnerä.
Yleissuunnitelmasta saataneen lausuntokierroksen jälkeen toimenpidepäätös vuoden 1 993 lopussa
tai
vuoden 1 994 alussa. Mikäli hanke toteutetaan, tien rakentaminen voi alkaa vuonna 1997.

Niin järvi
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YM PÄR ISTÖTA VO ITTEET
Valtkunisevo
- Kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottarninen alueen maankäytön suunnittelussa sekä luonnonvarojen käyössä
- Tieliikenteen päästöjen väheneminen ja ohjearvojen alittarninen
- Valtakunnallisesti arvokkaiden maj semakokonaisuuksi eri, suojeltujen tai valtakunnallislin suojeluohjelmiin kuuluvien luontokohteiden tai valtakunnallisesti uhanalaisten eliöiden säilyttäminen
- Tärkeiden pahjavesien säilyminen yhdyskuntten vedenkäytön kannalta käyttökelpoisina ja pilaantumisriskin väheneminen
- Pintavesien pilaantumisnskin väheneminen

Seudulliset tavoitteet
Seudutlisesti uhanalaisten tai vaarantuneiden lajien sekä arvokkaiden ympäristötyyppien säilyminen
Röjsjön metsäalueen ydinosan säilyminen mandollisimman yhtenäisenä kasvillisuuden ja varsinkin eläimistön monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä alueen
säilyminen riittävän laajana asumattomana metsäalueena tulevaisuuden virkistystarpeiden tai muiden ennalta ennustamattomien seudullisten maankäyttötarpeiden varalta
Yhdyskuritarakenteen säilyminen eheänä sijoittamalla samaan käytävään liikenneväyliä, voimalinjoja sekä muita vastaavia estevaikutuksia aiheuttavia toimintoja

Paikafliset tavoitteet
- Päästöjen ja mekin väheneminen ja ohjearvojen alittaminen, erityisesti envarren
kyläasutukseen sekä muihin ariwihin kohteisiin ja toimintoihin kohdistuvien vaikutusten lieveneminen
- Röjsjön alueen riistanhoidon ja metsästyksen sekä muun virkistyskäytön edellytysten turvaaminen
- Paikallisesti arvokkaiden biotooppien turvaaminen
- Estevaikutusten minimoiminen 0 -vaihtoehdossa ja moottonlilkennetievaihtoehdoissa
- Tien sopeuttaminen maisemaan. Moottoriliikennetien ja sen liitännäisalueiden
sopeutamineNorsailxnkart onlähympristönkui nmaisena.Luonnonmaiseman erityinen huomioon ottaminen Lägemalmenin harjualueella. Nykyisen valtatien tien parantamisen sopeuttaminen Sarvlaxin kyläympäristöön.
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YVA -PAI VÄN ARVIOINTI

Turun tiepiin 27.5.1995
1. Yleisarviointi

* hyvä
* oikein hyvä, oppi näytti menevän paremmin perille kuin osasin odottaa

aihe on mielenkiintoinen, esitystapa selkeä ja tiivistetty, esiintyjät*
paneut
asiaan
* kurssi kokonaisuudessaan hyvä, luennoitsijat
hyviä
* OK! selvisi tämän hetken tietous YVA:sta
* luennot olivat mielenkiintoisia; luennoitsijat erityylisiä,
mutta kukin
omalla tavallaan mukaansatempaava; syntyi monenlaista uutta pohdittavaa
2. Aihekokonaisuudet:
YVA - yleisesti
* aiheesta kootut esimerkit selviä ja maanläheisiä
* aiheet valittu sopivasti
*0K!
*0K!
* mielenkiintoisia poimintoja aiheesta

Mitä jäit kaipaamaan?
- syvä.11isempää keskustelua
Tielaitoksen ohjeet
* ohjeet ohjeiden joukossa
* ohjeet parantuneet
* OK! loppulistaus ohjeista hyvä

*0K!
* värikäs luennoitsija, jämäkät mielipiteet

Mitä jäit kaipaamaan?
- koska en tuntenut ko. henkilöä, olisi ollut kiva kuulla enemmän hänen
työstään
Kokemuksia menettelystä paikallisissa tiehankkeissa
* välttämätön 1990 luvulla
* nykyisin neuvotellaan paljon eri ryhmien kanssa
*0K!
* erinomainen
* selkeä, tehokas esitystapa, omakohtaisista kokemuksista kertominen on
Mitä jäitä kaipaamaan?

ainhyvopets

Kokemuksia menettelystä valtateiden suunnittelussa
* välttämätön 1990 luvulla
*0K!
* hyvä kontrasti verrata paikallis-/valtateiden suunnittelua ja tiepiirin
sisällä toimivan henkilön/konsultin suunnittelua

Mitä jäit kaipaamaan?
- hieman tarkempi kuvaus käytännön toimista, jäi puuttumaan ilmeisesti
ajan puutteen vuoksi
- ehkä enemmän aikaa esitellä työtään
3. Harj oitustehtävä

* selkeennyttävä
* selvensi aihetta
* aikaan nähden OK
* opettavainen ja hyvä, tekemällä oppii
* enpä osallistunut
4. Haluatko, että päivän esitelmistä kootaan monistenippu?
kyllä
ei

3/4
1/4

Syksyn ympäri stöpäivän ohjelmaksi on alustavasti suunniteltu kaikkea ajankohtaista
ympäristäasioista. Toisaalta taajamien suunnittelun "uudet opit" ovat olleet
voimakkaasti esillä viime aikoina (ks.HS artikkeli). Piirissä on käynnistymässä myös
taajamien tarveselvitys - liikenneturvallisuus, taaj amakuva, maankäyttökäyttö. Kumpi
Sinua kiinnostaa enemmän?
kiinnostavampi
ympäri stäasioiden "sillisalaatti"
taajamien suunnittelu

1/4
3/4

Muita kiinnostavia aiheita mitä haluaisit tulevaan koitutukseen?

MAISEMOINTI"
Suunnitteluvaiheessa otettavat seikat maisemointisuunnitelman tekoon
* linjaukset (maisemoinnin vaatimat)
* välikaistojen leveydet ja korkeudet (maisemoinnin vaatimat)
* rumat pylväsrivit (sähkö, puhelin)
* tie- ja rakennussuunnitelman nimen muuttaminen liikenneympäristösuunnitelmaksi
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KOTIMAA

Vanhan. idyllisen Samman's ornaleimaesuus katoasi, jos tiet pttäw oikoa ja
rakentaa kevyen liikenteen väylä, kuten kunnassa on toivottu, Tielaitoksen mukaan
kave! (ten ja ojonenvålijn ei tarvitse jättää leveää kat,staa aurattoi'ien lumien vuoksi Lumille voi keksiä mutta
varasiopaikkoja.

Tielaitos suosittaa säilyttämään vanhojen maaseutukeskusten tiet

Mutkainen kyläraitti hiljentää
autoJen nopeudet turvallisiksi
LIISA KAUALAINEN Kolarit
Hthtv'iirSivrontiiiherättivat
Maiseman ptrssoutuminen a
Tielaitov on muuttanut kasityS.
teiden linjauksiata ja suosit- tuan
taa nyt sailytiamusn maaseudun
'anliojen keskustojen tiet. Mutkainen kvlöraitti hiljentU autojen
nopeude!. jolloin kirkonkylissa
'ui lukkua a pyoraillu turvallisenSuomessa on valtavasti taajamia, joissa on ylimimoitetut tie alueet Se on jassne jO50-juvun
maarayksista, otka Vaativat Vu.
intaan 40 metria jevean avoimen
uvlan keskustaan Ne on usein
.altoitu ja nayttavat ankeilta.

Kylakeskuksia
rappeu(ui
Yjimitoirukseen ovat svyllisty.
kuntien padtsajat, jot- -temvo
ka oval Odottaneet paikkakuntan.
an kaupunkimaiseksi vaCehity
a mandolliseksi jopa teolliseksi.
an tapahtunut ant harvoin,
mutta Lehotoiveisia vin muistona
lavea tie ja ikavystyuava maisema.
Evka tielaitoksen vaihthto
oltikulkutie. ollut hyvä ratkaisu.
Siitä seurasi, että kunnan keskua
siirtyi toiseen paikkaan, ja van- -ta
ha. perinteinen kyiäkeskus rap.
peat ui

vanhktomieäyls
herattäneet tiensuunnittelijoita
mseltimä5n kirkonkylän vaylia
Ongelmaan hasanduttisat kolaritilastot, Ne kertovat jatkuvasti.
60 prosenttia maanieidn Va.eta
kavista onnettomuuksista tapah.
tuu kuntakeskukaissa,
Nopeusrajostukset eivut mao
sillä päivisin keskustan ratkisu,
liikenne usein puuroutuu niin.
ettei kukaan pääse kaahaamaan
Htljaisena aikana tehokkaan vai.
vonnan puuttuminen kvhdvtrsa
menoa,
"Sopiva ajonopeua on 40 kilo'
metria tunnissa, Joka tapaukses
sahan kauppakeskustausa useim
matuoiljpysähtva,eik
lyhyv-Ila välillä Imsavopeus saasta
aikaa kuin muutaman sekunnin",
tieinsinoOri Saari Tssivonen jarkeilee.
Han on työskennellyt pitkaan
tiejastoksen keskushalltnaon ties suunnittelussa, jossa" vme Vuosi.
taajamien hiken' nuoratk
nevaylia aivan uusista lähtokohdista,

Ylistarosta
esimerkkjkunta
Liikenneturuajjisuaden ohella

eV5iOinillalleen swan ymparis'asivurnvIset tienssunnittelaun.
\npa kuntien keskustojen tiet
alivaikn ihminen ongelma usealle ministeriojle ja keskassirastol
-lemoikaptväseli*aympä.
risto- ja luikennekysymykuet samanaikaisesti
Tutkimus' ja kehitystomminnas
kokeitukohteeksi valittiin Ylistaro, koska ses keskustan teita et
altehdiysnr.Iaklpi
lu kavnnistyi 991 kevtallä, ja
tämnVuodealkp nriasvatmuasio hyväksyi yleiskan
Lopulliset tiensuunnitelmat-van
Ovat parhaillaan tekeillä

Kaarisillat hidastavat
ajo nopeuksia
Kauppakeskusta saa aukealle
paikalle puita l pensasaitoja, joten ajosävla kaventuu, jalankul
erottuvat turvalli -aupority
Auto--Vestmorilknä
jen nvvpeuksia hiljmtsevät tehokkausi, k aarisillat ''Ne ovat toys.
vja mukavampia", Saata Toivo.
nes kehua
Perinteinen kuntamaisema säily myos. siltä tietä ei oikaista, et
varsinkhutmvan
kiviatdan kohdalta, is hitaasti
ajaen turiltikin ehtii havaita atvokkaat hircisalot ja myllyt.
Sura Toivonen puhuu osailistavasta suuitnittelasts tai ympä-

rivtöystavaljisesta suunnittelusta.
Tielaitos ja kunta ovat tiivisti
yhteistyössä, Osallistuva suunnittelu vte aikaa ja monien ammattitietojen ykteensovittamines maksaa.

Suunnittelu
aikaa vie
Ticinsinöorien lisaksi taajamatietä pohtivat maisema-arkkiteit'
dit.kasojymprtunnitselijat ja kvsteistönomistajat.
tie suunnitel- 'Muitajokne
laankin räätälinyönä. Enaa ei ole
malliraskaisuja' Saata Toivonen
vakuuttaa
Kallis suunnittelu saattaa tuottaa vastapainoksi halvan toteutuksen. Monesti valtio säastaS
kuneitarvknalitmnlusastukuia eikä rakennuksia jouduta purkamaais. "Kunnalle on
tosinvake'mydäuratkaisua. kun kunnan päättäjät
odottavat kaupunktmaisuutta",
Saata Toivonen myontas

Opas
tulossa
suunnittelua
Uudentyyppista
ovat kehittäneet useat insinootit.
arkkitehdit ja kaavoitsajat ja tieto
kerätty oppaaksi. joka tulee on
vielä ana keväänä painosta

"Tietaitos ei maa rmaarao kuntia.
vaan Ohjaa . Saara T,i,vnen
kommentoi opas-sanaa
Ohjeita varten Saama Toivonen
tutustui vvme Vuonna '0 taajama.
mIten, tarkimmin On tutkittu
Ylisturn lisaksi Kuusamon kes'
kustaa.
Moni muukin kunta an ollut
kiinnostunut vmparicton saiiyttaVasta tiehankaersta Eiinmerki's,i
Sumiainen haluaa erttvOda ses'
kustatien, ta Vanha kirkonmaki
palautetaan entiselleen Autojen
ajonopeutta hillitsevni uloteujen
pailtin ijoiten av a

Mielikuvitusta

toivotaan

Saara Toiiouerm.uu,u,,,i eta
kunnat ,,sko atI ejalio,'.en 'aai'
van vain maaratynlaisvi
eau
Aivan hvv,n te
"Näin ei nIe
saattaa kasentua suuren kiven
kohdal,jnutie'v
toisaalla lahella ajijtieta. toi'au
saalla kauempana
Kevsen liikenteen Vit an a
ajotien 'akin ei arv itse taitaa
leveaa ojaa "Se on aujitmu a'
menaurauksen takia Ajava ev'
merkisKuaojrsl'
metparkilKous'
tannakset ratkaisevat' Saata
Toivonen selittaa Han toivoo
kunnilta enemmnan rnii,kui tul'
ta

